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 ，Comunicação e Sociologia � 2ª edição 
Jacob (J.) Lumier 

 

 
Apresentação 

 

O sociólogo desem penha um a profissão regulam entada 
que contem pla o ensino, a pesquisa e o serviço prestado aos 
program as sociais, às empresas ou às ONGs.  

Os fundadores desta disciplina ensinaram o interesse 
das questões públicas,  dimensionando-as como indispen-
sáveis para com preender a consciência colet iva, cuja exten-
são não cessa de crescer na era da globalização e das técni-
cas de inform ação e com unicação. 

A sociologia é um a profissão e um a disciplina cient ífica, 
e pode ser assim  dupla em  vir tude de sua m irada pró-
atuação .  Daí a demanda por um ensino crít ico, já que a teoria 
sociológica é determinista ou explicativa, e não se funda em 
axiomas nem é subordinada às doutrinas filosóficas ou jurídicas.  

Nos art igos aqui reunidos são reafirmados e desenvolvidos além 
da mirada crít ica, os postulados realistas básicos de que:  (a) 
nenhuma comunicação pode ter lugar fora do psiquismo colet i-
vo;  (b)  todo o conhecimento é comunicável mediante os mais 
diversos símbolos sociais;  (c)  a língua não é senão um meio 
para reforçar a interpenetração e a part icipação em um Nós.1

 

Jacob J. Lumier - Junho de 2011 
 

                                          

 

1 A primeira edição deste trabalho foi difundida na Web da OEI. Embora alguns artigos 
tenham sido substituídos na presente edição, preservei os que tratam do utilitarismo. 
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ﾓComunicação e Sociologia � 2ª edição 

Jacob (J.) Lumier

 

 

Tecnificação e Condição Humana: 

 

Notas sobre o I nteresse e atualidade da 

Sociologia do conhecim ento. 

 

 

Introdução: a mirada diferencial 
 

A sociologia articula uma visão de conjuntos para pesquisar o 
problema das variações do saber. 

 

O legado histór ico da sociologia que se nut re nos fun-
dadores, inclusive em  Saint-Sim on 2  e no “ jovem ”  Marx 3 ,  é 
antes de tudo sociologia diferencial,  disciplina cient ífica dedi-
cada ao estudo das variações nos quadros sociais, e não 
apenas um a sociologia sistem át ica lim itada ao estudo das 
regularidades tendenciais das m udanças na est rat ificação.    

Na medida em  que se volta para pôr em  relevo variabi-
lidade e m udança no inter ior das est ruturas sociais, acentu-
ando a descrição dos níveis m últ iplos da realidade social com 
foco nas m anifestações de sociabilidade (os Nós, as relações 
com out rem) , a m irada diferencial explora assim  o alcance da 
m icrossociologia para a explicação dos fatos sociais. 

Melhor aparelhada que a metodologia sistemát ica, a 
abordagem diferencial é capaz de isolar os pré-conceitos 
filosóficos inconscientes e assim  desm ontar os dogmat ism os, 
em  vista notadam ente de alcançar a superação do dogm a 
herdado dos filósofos do século XVI I I  (Kant , Rousseau)  que 
representam  um  Eu genérico, um a consciência idênt ica em  

                                          

2 Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon (1760 � 1825). 

 

3 Karl Marx (1818 � 1883) 



 Comunicação e Sociologia - 2ª edição © 2011 by Jacob (J.) Lumier 

12 
_____________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

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

todos, preconceito inconsciente porque não discut ido, pre-
sente em nossos dias nas concepções que simplesmente 
tom am  com o natural e sem  crít ica a suposição de um a est ru-
tura lógica na base das sociedades 4 .   

Com o se sabe, Saint-Simon t rata do que é a realidade 
social;  exam ina a relação ent re produção m aterial e produ-
ção espir itual;  as fases “m ilitar ”, “ indust r ial”  e as épocas 
“crít icas” ;  a dissolução futura do Estado na sociedade eco-
nôm ica e, finalm ente, t rata das classes sociais. Saint-Sim on 
apenas vê na econom ia, na vida m oral e na vida intelectual 
aspectos de um a at ividade colet iva total.   

A sociologia diferencial art icula como disse uma visão de 
conjuntos para o problema das variações do saber na estrutu-
ração das mudanças sociais e as observa no âmbito das t rês 
escalas da realidade social:  (a)  m icrossociologia ( inclui a des-
crição dos níveis múlt iplos, o estudo dos Nós e as relações 
com outrem), (b)  sociologia dos agrupamentos part iculares e 
classes sociais, (c)  macrossociologia dos t ipos de sociedades 
globais ( reencontradas na história das civilizações) .   

Desde logo algumas precisões em vista da metodologia 
são recomendáveis para assinalar a indispensabilidade da 
dialét ica das t rês escalas da realidade social 5  .  

 

A sociologia aplica a dialética para ultrapassar a insuficiência 
do pensamento conceitual. 

 
Com efeito, os procedimentos dialét icos introduzem nos 

quadros operat ivos da sociologia a constatação da insuficiência 
do pensamento conceitual para conter nos conceitos a mani-
festação do todo social ele mesmo. Juntamente com isto, in-
t roduzem o procedimento determ inista voltado para dar ex-
pressão à ambivalência dialét ica assim apreendida na insufici-
ência do conceitual. Tais as orientações diferenciais t iradas 
como disse da t radição de Saint-Simon e do jovem Marx. 

Daí que o reconhecim ento da sociabilidade hum ana fa-
ça ver que a realidade social não se reduza a um  lugar ( res 

                                          

4 Os estruturalismos com base na linguística incorrem em tal suposição lo-
gicista projetada na base das sociedades. 

5 Veja Gurvitch, Georges: (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", 
Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science. 
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extensa) .  Antes de isto, é uma realidade que se descobre em 
ato, em vias de se fazer na mult iplicidade dos quadros sociais.  

Desta forma, ao descrever os aspectos da at ividade co-
let iva total observa-se a correspondência entre estrutura soci-
al, produção econômica, propriedade, regime polít ico, ideias 
intelectuais e morais, assim  como os seus conflitos possíveis.  
É o estudo dos determinismos sociais, aos quais, buscando 
aqueles aspectos da at ividade colet iva total, Saint-Simon se 
referia ao falar dos modos de operar a integração dos fatos 
part iculares nos planos de conjunto 6 .     

Mas não é tudo. Há que dist inguir os determ inismos 
sociais em  sent ido est r ito (estudo dos níveis múlt iplos da 
realidade social)  e os determ inism os sociológicos (estudo da 
unificação nas est ruturas sociais passando pelas hierarquias 
m últ iplas) . Suas descrições acentuam , por um  lado, o efeito 
e a função do esforço de integração característ ico dos ele-
m entos m icrossociais, em  vista da unificação do conjunto, ou 
seja:  acentuam  o alcance dos m odos de operar dos Nós e 
das relações com  out rem , de cuja com binação se fazem  as 
unidades colet ivas reais;  por out ro lado, tal procedim ento 
descrit ivo põe em relevo o efeito do esforço unificador carac-
teríst ico de cada classe ou de cada grupo, como favorecendo 
ou desfavorecendo o m odo de operar das m assas, com unida-
des, com unhões para a unificação do conjunto 7 .   

 

As Correlações Funcionais 
 
Seja com o for o estudo sociológico dos determ inism os 

sociais não se confunde em  absoluto com  a tecnificação. Pelo 
cont rár io, seu ponto de part ida é a constatação de que (1)  a 
condição hum ana é regida pelo determ inism o cient ífico e (2)  
não se pode avançar no estudo dos determ inismos sociais 

                                          

6 Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): �Breve Esboço da História da Sociolo-
gia�, in Gurvitch et al.: �Tratado de Sociologia - vol.1", trad. Rui Cabeçadas, 
revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, pp.51 a 98. 2ª edi-
ção corrigida (1ª ed. em Francês: Paris, PUF, 1957). 

7 Veja Gurvitch, Georges: (1894-1965): �Determinismos Sociais e Liberdade 
Humana: em direção ao estudo sociológico dos caminhos da liberdade�, trad. 
Heribaldo Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traduzido da 2ª edição 
francesa de 1963. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1955).  
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sem  levar em  conta a m icrossociologia e as aplicações das 
teorias de consciência aberta às influências do am biente 8 , 
desenvolvidas em epistemologia notadamente por Gastón 
Bachelard (1884 – 1962)  em  sua dialet ização do sim ples 9 .    

Se t iverm os em  conta a linguagem , a intervenção do 
conhecimento, e o direito espontâneo verão que a consciên-
cia faz parte das forças produt ivas em sent ido lato e desem-
penha um  papel const itut ivo nos próprios quadros sociais 
(grupos, classes, sociedades) .  

Deste fato decorre que a const rução do objeto na teo-
r ia sociológica se faz a part ir  dos quadros sociais com preen-
didos com o m odos de ação com um , atualizados nas m anifes-
tações da sociabilidade, nos agrupam entos part iculares, clas-
ses sociais e sociedades globais.   

Em  sum a:  quer se t ratem  dos Nós, grupos, classes so-
ciais, sociedades globais, os quadros sociais exercem  um  
envolvim ento sobre a produção material e espir itual que se 
m anifesta em  seu seio, produção esta que se prova mediante 
as correlações funcionais.  

Por sua vez, as correlações funcionais revelam  os qua-
dros sociais com o produtos das forças produt ivas tam bém  
em sent ido est r ito, de tal sorte que quadros sociais e consci-
ência real podem por isso permanecer objet ivados, ensejan-
do em  cont inuação a dialét ica dos níveis de realidade social.  

De fato, os fenômenos do todo da realidade 10 ,  em bora 
apreendidos, não deixam  ser conhecidos senão em  m odos 
seccionados, dando lugar à sociologia dos patam ares em  
profundidade da realidade social.   

A microssociologia permite corroborar essa ambigüidade do 
objeto real 11 , sendo este um dos principais méritos de Georges 
Gurvitch, em cuja obra Henri Lefebvre (1901 – 1991) assinala 

 

8 Ibid, Ibidem.  
9 Veja Bachelard, Gaston: �O Novo Espírito Científico�, São Paulo, ed. Abril, 

1974, coleção �Os Pensadores�, vol.XXXVIII, pp.247 a 338 (1ª edição em Fran-
cês, 1935). Veja também do mesmo autor �La Dialectique de la Durée�, Paris, 
Press Universitaire de France - PUF, 1972, 151 pp., 1ª edition 1936. 

10 Os fenômenos sociais totais, no dizer de Gurvitch. Veja desse autor: "De-
terminismos sociais e Liberdade Humana", op.cit. 

11 Em sociologia diferencial o objeto social real é oculto pela estandardiza-
ção dos símbolos e condutas cristalizadas, impostas com os dogmas do discur-
so dos aparelhos organizados e suas regulamentações preestabelecidas. Ibid. 
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como êxito a refinada elaboração da linguagem de ciência para 
a sociologia como disciplina científica do século XX, notando a 
aplicação fecunda do aspecto tridimensional da dialét ica 12 .  

 

Consciência Coletiva e Consciência Individual 
 
Com o se sabe, quando se t rata dos atos m entais e da 

vida consciente, a reciprocidade de perspect iva faz sobressair 
um a im anência recíproca tornada tão intensa que conduz a 
um  paralelism o ou a um a sim et r ia mais ou m enos r igorosa 
ent re as m anifestações do colet ivo e as do individual que, 
então, se recobrem  com pletam ente.  

É assim que, nas profundezas mais ínt imas do Eu encon-
tramos a consciência colet iva e, inversamente, vemos que é nos 
estados mais intensos que as consciências colet ivas deixam de 
exercer a menor pressão sobre as consciências individuais que 
nelas part icipam. Tal é o princípio das consciências intercomuni-
cadas que o célebre Karl Mannheim (1893 -1947) fracassou ao 
buscar em sua conhecida obra “ Ideologia e Utopia”  13 .  

Seja como for é preciso evitar a postura dogmática que 
se monta em torno do desconhecimento dos problemas da mi-
crossociologia e superar notadamente o desprezo pelo estudo 
dos Nós como expressão concreta da consciência colet iva, isto 
é, como focos das interpenetrações das consciências e das con-
dutas, de suas fusões parciais constituindo os fenômenos de 
part icipação direta dos indivíduos nas totalidades espontâneas.  

Segundo Gurvitch, em  sociologia os Nós são precisa-
m ente com preendidos em  um  m ovimento dialét ico real pela 
sim ples razão de que:  se interpenet rar ou fusionar parcial-
mente não quer dizer em  absoluto se ident ificar, mas quer 
dizer se afirm ar, de um a só vez, como irredut íveis e part ici-
pantes, unidos e m últ iplos.  

 

12 Lefébvre, Henri: "Psicologia das Classes Sociais", in Gurvitch e al.: "Tratado 
de Sociologia - vol.2", tradução Almeida Santos, revisão Alberto Ferreira, Porto, 
Iniciativas Editoriais, 1968, pp.505 a 538 (1ª edição em francês: Paris, PUF, 1960). 

13 Mannheim, Karl: « Ideologia e Utopia: uma introdução à sociologia do 
conhecimento », tradução Sérgio Santeiro, revisão César Guimarães, Rio de 
Janeiro, Zahar editor, 2ª edição 1972, 330 pp.(1ª edição em Alemão, Bonn, 
F.Cohen, 1929; 2ª edição remodelada em Inglês, 1936).  
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Sabemos que, já na primeira metade do século XX, 
Ém ile Durkheim  (1858 – 1917)  e seus colaboradores toma-
ram  em  consideração a existência de m em órias colet ivas 
m últ iplas, acentuando que as consciências individuais se 
revelam penet radas pelas m em órias colet ivas.  

Durkheim  ele próprio em  debate com Gabriel Tarde 
(1843 – 1904) , ao insist ir  que não se pode desconhecer a 
descont inuidade e a cont ingência que diferenciam  as esferas 
do real, se posiciona sobre a referência das funções cerebrais 
na vida da consciência, com o que antecipando a preocupação 
das cham adas ciências cognit ivas em  nossos dias. 

Assim  em  seu art igo Les Représentat ions Collect ives et  
les Représentat ions I ndividuelles,  estudo poster iorm ente 
inserido na sua obra Philosophie et  Sociologie,  pressent indo a 
dialét ica ao argum entar por analogia sobre a autonom ia rela-
t iva nas relações ent re a consciência colet iva e a consciência 
individual, Durkheim  deixa claro sua recusa em  reabsorver a 
consciência colet iva nas consciências individuais, nos dizendo 
que isto equivaler ia a reabsorver o pensamento na célula e 
ret irar à vida mental toda a especificidade 14  .   

Certam ente j á se sabe hoje em  dia que a descont inui-
dade diferenciando a consciência individual das células do 
cérebro não é idênt ica àquela que diferencia a consciência 
colet iva da consciência individual. Apesar de suas variadas 
im plicações, o psíquico e o biológico ou orgânico pertencem  a 
esferas m ais ou m enos disjuntas do real, adm it indo sobrepo-
sição, enquanto que, pelo cont rár io, a consciência colet iva e 
a consciência individual são m anifestações da m esm a reali-
dade estudada com o fenôm eno psíquico total15 .    

 
* * *  

 

14 Veja Gurvitch, Georges (1894-1965): �A Vocação Actual da Sociologia �vol.II: 
antecedentes e perspectivas�, tradução da 3ª edição francesa de 1968 por Orlando 
Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. (1ª edição em francês: Paris, PUF, 1957). 

15 Veja Gurvitch, Georges (1894-1965): �O Conceito de Fenômenos Psíqui-
cos Totais� in �Tratado de Sociologia - Vol.2�, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciati-
vas Editoriais, Porto 1968, (1ª edição em Francês: PUF, Paris, 1960).  
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Tecnificação e Sociologia 
 

Seja como for, é certo que nas engrenagens da reali-
dade em  que a sociologia descobre os determ inismos sociais 
não estão excluídos os t raços do capitalism o organizado e 
dir igista notado na segunda m etade do século XX, tais com o 
a sujeição dos hom ens e dos grupos às m áquinas, a dest rui-
ção das est ruturas sociais e das obras de civilização por téc-
nicas cada vez m ais independentes.  

Tanto mais que a Era da automat ização e das máquinas 
elet rônicas dá primazia lógica ao conhecimento técnico em um 
grau tal que “ todas as outras manifestações do saber são in-
fluídas ao ponto de tecnificarem-se tanto quanto possível”  16 . 

As próprias ciências humanas são compromet idas gra-
vemente com as gigantescas organizações de sondagens da 
opinião pública, de estudos de mercado, etc. as quais apenas 
se lim itam à mecanização e à tecnificação das "relações hu-
manas”  e dos problemas reais que suscitam a vida mental e a 
vida social atuais, com o objet ivo de subordiná- los aos esque-
mas prefixados, muito ao gosto dos defensores da lógica sim-
bólica que espelhados em Wit tgenstein tecnificam a filosofia.  

 

A união "conhecimento técnico / conhecimento científico" não 
se produziu efetivamente até o século XX. 

  
Lembre-se ent re parêntesis que, depois da tecnificação 

avançada da filosofia int roduzida pelo “Tractadus Logico-
Philosophicus”,  de Wit tgenstein (1889 – 1951) , o leitor de 
filosofia viu-se obrigado a saber m anejar um a com binatória 
prévia com  m ais de t r inta sím bolos de um a “sintaxe lógica”  
só para acessar as proposições e com eçar sua leitura do tex-
to. Sem  o conhecim ento antecipado dessa técnica especialís-
sim a de enunciação, torna-se im possível ao leitor de Wit t -

                                          

16 Tal influência do conhecimento técnico não reduz a especificidade dos 
demais gêneros do conhecimento, mas revela a tentativa de tecnificação do 
saber como característica da ascensão da tecno-burocracia. 
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genstein ent rar em  contato com  a filosofia e com  a invest iga-
ção do objeto oculto de que se ocupa toda a ciência 17 .   

Essa tendência para a tecnificação da filosofia deve ser 
situada no quadro da tecnocracia, e o sociólogo se opõe com  
firm eza ao dir igism o e à tecnocrat ização, não só dos conhe-
cim entos e dos cont roles sociais, m as repele igualmente a 
tecnocrat ização das relações hum anas.  

O sociólogo põe em  questão a prim azia lógica na con-
cepção e no modo de intervenção dos programas de melho-
ram ento organizacional. Há, nestes últ im os, um desejo de 
m anipular o conhecim ento já aplicado nas sintaxes em  vigor 
social, em  uso nas am biências onde as prát icas gerenciais se 
desenvolveram e foram  assim iladas no histór ico dos plane-
jam entos (com o acervo de procedim entos) .  

Vale dizer, a tecnificação dos controles que at inge as rela-
ções humanas nas organizações visa desmontar as sintaxes 
existentes para impor os esquemas previamente definidos em 
presumidas teorias administrat ivas. Se exige do grupo a sub-
missão aos mapeamentos previamente definidos e muitas vezes 
estranhos aos vocabulários operativos em uso. O que caracteri-
za esses programas é que são aplicados não só como interven-
ções exógenas e de cima para baixo, mas é o fato de que os 
mesmos deixam de lado a possibilidade de vincular suas inter-
venções ao desenvolvimento espontâneo das expectat ivas. 

Nesse sent ido, tendo por objeto a condição hum ana 
como regida pelos determ inismos cient íficos ( inclusive os 
sociais) , a sociologia faz par com  o existencialismo de dife-
rentes tendências, na m edida em  que o existencialism o cons-
t ituiu um a tentat iva de resistência em  nom e do Eu, do out ro 
e das colet ividades concretas à tecnificação da filosofia. 

Mas não é t udo.  Para alcançar  um  posicionam ento 
realist a sobre a quest ão da t ecnif icação é preciso t er  em  
conta que o aper feiçoam ento do conhecim ent o t écnico 
levando ao m aquinism o se encont ra em  relação direta não 
com  as aquisições da ciência,  m as com  as m elhoras de 
ordem  prát ica -  com o j á fora assinalado por  Adam  Sm ith e 
Kar l Marx ,  apesar  de suas diferenças.    

 

17 Wittgenstein, Ludwig : «Tractadus Logico-Philosophicus», Tradução Pier-
re Klossowski, Introdução Bertrand Russel, Paris, Gallimard, 1961, 177 Pp. (1ª 
edição Em Alemão : 1921). 
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Quer dizer, Karl Marx (1818 -  1883)  t ivera razão ao in-
sist ir  no prim eiro tom o de “O Capital”  18  de que não são as 
invenções técnicas as que t iveram  por resultado a profusão 
de fábricas, mas, pelo cont rário, fora a divisão do t rabalho 
técnico nas grandes fábricas cada vez m ais num erosas a que 
cr iou a necessidade de técnicas m ecanizadas, e provocou 
assim  a int rodução das m áquinas, tal com o confirm ado pelo 
estudo das técnicas indust r iais dos séculos XVI I  e XVI I I .  

 A união inter ligando conhecim ento técnico e conheci-
m ento cient ífico não se produziu efet ivam ente até o século 
XX, e verificou-se somente no setor lim itado da tecnologia, 
envolvendo o grau superior dos “experts"  e dos engenheiros. 
Foi som ente a part ir  da m etade do século XX que o conheci-
m ento técnico com eçou a dom inar o conhecim ento cient ífico 
e a reservar- lhe um papel subalterno. 

 
 

A equação existencial é positiva porque chama atenção para os 
fatores extralógicos do conhecimento. 

 
O estudo sociológico dos determ inismos sociais não se 

confunde com o disse à tecnificação. É descrição da realidade 
social em  seus procedim entos de integração e não racionali-
dade do desejo de m anipular a natureza ou os hom ens, com o 
na técnica. Tal estudo tem  por cr itér ios necessários (a)  a 
condição hum ana;  (b)  o dom ínio das significações, dos sím -
bolos, das ideias e valores, dos atos m entais. Os m itos e os 
sím bolos sociais revelam -se na realidade social como os in-
term ediários posit ivos indispensáveis ao conhecim ento.  

Em favor da posit ividade da equação existencial no 
fundam ento do determ inism o em  sociologia, C. Wright  Mills 
(1916 – 1962)  constatou a ocorrência de fatores ext ralógicos 
com o intervindo e influindo na validade do pensam ento de 
uma elite técnico-cient ífica ou de pensadores individuais, e 
não só assinalou t ratar-se de um a situação de fatos, m as 

                                          

18 Marx, Karl: �Le Capital-Livre I�, traduzido em 1872 por J.Roy, com apre-
sentação de Louis Althusser, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, 699 págs. (1ª 
Edição em Alemão: 1867).  
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reconheceu um a realidade objet iva interessando à sociologia 
com o disciplina determ iníst ica 19 .   

Aliás, a dem anda por um a sociologia do conhecim ento 
foi nit idamente ressent ida pelos filósofos da cultura cient ífica 
e tecnológica, como Leszek Kolakowski (1927 – 2009) , que 
ident ifica um “coeficiente da intenção hum ana valorat iva”, 
m as só vê duas funções sociais do m ito:  a função de defesa 
cont ra a inquietude e a de oposição a essa função 20 .  

 Para o sociólogo com mirada diferencial a colocação do co-
nhecimento em perspectiva sociológica é interveniente na base 
das interpretações das ideias e valores colet ivos. Toda a socio-
logia está cont ida nessa afirmação de que as ideias e os valores 
somente se deixam ser acessíveis através dos atos colet ivos.  

Deste ponto de vista, a aplicação da visão de conjunto 
com  a colocação em  perspect iva sociológica do conhecim ento 
– viabilizada por essa m ediação dos atos colet ivos – expressa 
a coincidência ent re os quadros sociais e os quadros de refe-
rências, sejam  tais referências lógicas ou est im at ivas, de 
juízos cognit ivos ou de at itudes m orais.  

É com  base nessa “coincidência”, nessa reciprocidade 
de perspect ivas ent re os quadros sociais e os quadros de 
referências, que se podem  estabelecer as correlações funcio-
nais como procedim ento de verificação dos determ inismos 
sociais, pois que se t rata de uma questão de afirmação do 
com prom isso com  a explicação ( teoria determ iníst ica)  em  
sociologia que nos leva à sociologia do conhecim ento. Tais 
ideias e valores, assim  com o os juízos cognit ivos, são ques-
tões de fato e não podem ser verificados, vividos, experi-
m entados, apreendidos, nem  afirm ados sem  a intervenção 
dos atos colet ivos.  

 
* * *   

 

19 Wright Mills, Charles: �Consecuencias Metodológicas de la Sociología del 
Conocimiento�, in Horowitz, I.L. (organizador): �Historia y Elementos de la Socio-
logía del Conocimiento � tomo I�, artigo extraído de Wright Mills, C.: �Power, 
Politcs and People�, New York, Oxford University Press, 1963; tradução Noemi 
Rosenblat, Buenos Aires, Eudeba, 3ª edição, 1974, pp.143 a 156. 

20 Kolakowski, Leszek: ��A Presença do Mito ��, tradução José Viegas Filho, 
apresentação J.G.Merquior, Brasília, editora Universidade de Brasília, 1981, 112 
pp. (1ª edição em Polonês, 1972). 
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Comunicação e Sociologia do Conhecimento 

Jacob (J.) Lumier 

 
 

 
 

 O Saber como Controle Social 

 

 

  O sociólogo realista acentua a eficácia do conhecimento na 
realidade social. 

 
 
Em  sociologia é básico que nenhum a com unicação po-

de ter lugar fora do psiquismo colet ivo, as consciências indi-
viduais não se afirm am  isoladam ente, m as são intercom uni-
cadas. De m aneira sem elhante, todo o conhecim ento é co-
municável mediante os mais diversos simbolismos sociais, 
incluindo a linguagem humana, de tal sorte que a existência 
dos conhecim entos colet ivos e suas hierarquias ou sistem as é 
preponderante em sociologia 21 .   

De m aneira diferente das cham adas "ciências da cogni-
ção", o sociólogo realista elabora sua m irada seguindo o en-
sinamento de Ém ile Durkheim  (1858 – 1917)  que, juntamen-
te com  os colaboradores da revista L'Année sociologique que 
fundou em 1898, já na prim eira metade do século XX,  colo-
cou em  relevo a existência de m em órias colet ivas m últ iplas, 
acentuando que as consciências individuais se revelam deste 
m odo interpenet radas.  

Como vimos, Durkheim ele próprio em debate com Ga-
briel Tarde (1843 – 1904), ao insist ir que não se pode  desco-
nhecer a descontinuidade e a contingência que diferenciam as 
esferas do real, se posiciona sobre a referência das funções 
cerebrais na vida da consciência, deixando claro sua recusa em 

                                          

 

21 Veja adiante o capítulo "Notas Críticas Sobre as Teorias de Interação". 
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reabsorver a consciência colet iva nas consciências individuais 
22 .  

Tom ando base na diferenciação das esferas do real, os 
sistem as cognit ivos são pesquisados a part ir  dos t ipos de 
sociedades globais, e são decom postos segundo as classes 
do conhecim ento que, por sua vez, podem  ser (a)  m ais pro-
fundam ente im plicados na realidade social – o conhecim ento 
percept ivo do m undo exterior, o conhecim ento de out ro e o 
conhecim ento de senso com um , estudados nesta seqüência;  
(b)  menos espontaneam ente ligadas aos quadros sociais, 
cuja ligação funcional requer o diálogo e o debate:  como é o 
caso para o conhecim ento técnico, o conhecim ento polít ico, o 
conhecim ento cient ífico e o conhecim ento filosófico. 

O conhecim ento percept ivo do m undo exterior é pr ivi-
legiado e dá conta das perspect ivas recíprocas sem  as quais 
não há funções est r itam ente sociais, enquanto os dem ais 
conhecim entos já são classes de conhecim ento part icular, já 
são funções correlacionadas dos quadros sociais e pressu-
põem  aquele conhecim ento percept ivo do m undo exterior. 

Onde se verifiquem as classes do conhecimento mais pro-
fundamente implicadas na realidade social – o conhecimento 
perceptivo do mundo exterior, o conhecimento de outro (do que 
não é a mesma pessoa, o diferente) e o conhecimento de senso 
comum – descobre-se a simples manifestação dos temas coleti-
vos:  os Nós, os grupos, as classes sociais, as sociedades. 

Daí o saber com o cont role ou regulam entação social,  
ou seja:  o conhecim ento aparece com o obstáculo ao avanço 
real desses tem as de que tom am os consciência;  é const r in-
gente com o aquilo que suscita os esforços e faz part icipar  
no real,  levando desse m odo à configuração da funcionali-
dade dos quadros sociais com o reciprocidade de perspect i-
vas,  aos quais são essas classes de conhecim ento as m ais 
espontaneam ente ligadas.  

  Assim ,  por  exem plo,  quando form ulam os em  pala-
vras o conhecim ent o de um  Nós do qual t om am os consci-
ência com o tem a colet ivo ( que apreendem os ou v ivencia-
m os e percebem os ant es de form ular  o conhecim ent o) ,  

 

22 Veja Gurvitch, Georges (1894-1965): �A Vocação Actual da Sociologia �vol.II: 
antecedentes e perspectivas�, tradução da 3ª edição francesa de 1968 por Orlando 
Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 págs. (1ª edição em francês: Paris, PUF, 1957). 
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ver if icam os,  neste caso,  um  obst áculo ao avanço real da 
exper iência hum ana v iv ida,  obstáculo surgido por  força da 
obj et ivação pela linguagem  conceit ual.   

Tal é um  exem plo do saber  com o fato social assina-
lado em  t erm os didát icos,  sendo a est e aspecto da condi-
ção hum ana que o sociólogo cham a regulam entação ou 
cont role social pelo saber,  acentuando a ef icácia do conhe-
cim ento na realidade social 23 .    

 

As categorias lógicas são sociais em segundo grau. 

 
Em  realism o sociológico não se cor re o r isco de cair  

no preconceit o do cult uralism o abst rato que,  olv idando as 
censuras sociais com o elem ent o de regulam ent ação pre-
sent e em  pr incípio nas obras de civ il ização,  at r ibui ao co-
nhecim ento ( e a t odas as obras de civ ilização em  geral)  
um a independência e um a inef icácia m uit o m aior  do que 
as m esm as têm  efet ivam ente na engrenagem  com plexa e 
const r ingent e da realidade social.   

É im procedente a objeção de que os conhecim entos e 
a mentalidade colet iva que lhes serve de base só poderiam  
vincular-se às sociedades globais e às classes sociais.  Assen-
ta no pressuposto dogm át ico de que tais quadros sociais 
operariam  sobre o saber que corresponde às m anifestações 
da sociabilidade, e o far iam  com o um a força tal que m odifica-
r iam  com pletam ente as tendências cognit ivas dos grupos e 
das m anifestações da sociabilidade com o quadros sociais.  

Sem  dúvida, a orientação do realism o sociológico con-
t rár io ao culturalism o abst rato com  ascendência em  Max 
Weber, não exclui o cotejo dos sistem as de conhecimento 
com  as sociedades globais. Pelo cont rár io, com o vimos, t ra-
ta-se de um  cotejo im prescindível para que tenha relevo o 
estudo das relações ent re os grupos part iculares e o saber, 
embora seja adm it ido, junto desse estudo, como igualm ente 
indispensável, o estudo das m anifestações da sociabilidade 
com o quadros sociais do conhecim ento – a m icrossociologia 
do conhecim ento, segundo a classificação de Gurvitch.  

                                          

23 Veja Gurvitch, Georges (1894-1965): �Los Marcos Sociales Del Conoci-
miento�, Trad. Mário Giacchino, Monte Avila, Caracas, 1969, 289 págs. - 1ª 
edição em Francês: Paris, Puf, 1966. 
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Enfim , para o sociólogo im porta que ideias tão abst ra-
tas como as de tem po e de espaço estão a cada m omento da 
sua história em  relação ínt im a com  a est rutura social corres-
pondente. Da m esm a m aneira, se aprende com  Durkheim 
que as categorias lógicas são sociais em  segundo grau… não 
só a sociedade as inst itui, m as const ituem  aspectos diferen-
tes do ser social que lhes servem de conteúdo… O ritmo da 
vida social é que se encont ra na base da categoria do tem po;  
é o espaço ocupado pela sociedade, que forneceu a matéria 
da categoria do espaço;  a força colet iva cr iou o protót ipo do 
conceito de força eficaz, o elemento essencial da categoria de 
causalidade… O conceito de totalidade é, afinal, a form a abs-
t rata do conceito de sociedade    

 

O caráter estrutural específico dos conhecimentos se manifes-
ta em dois níveis das variações do saber. 

 
ﾓDo ponto de vista dos sistem as cognit ivos em  socio-

logia, merece destaque o estudo das quat ro classes de co-
nhecim ento m enos espontaneam ente ligadas aos quadros 
sociais ou cuja ligação passa pela reflexão colet iva – isto é, 
cuja ligação funcional requer o diálogo e o debate:  como é o 
caso para o conhecim ento técnico, o conhecim ento polít ico, o 
conhecim ento cient ífico e o conhecim ento filosófico. 

Podem os notar, juntam ente com  G. Gurvitch, que o ca-
ráter est rutural específico dos conhecim entos se m anifesta 
em  dois níveis das variações do saber, seguintes:  (a)  -  tanto 
pela efetuação de m últ iplos coeficientes sociais variados (ca-
so do conhecim ento cient ífico que, em bora seja aberto ao 
público e desinteressado, não é conhecim ento direto, mas 
derivado, e tem  com o pressuposição a acum ulação, a organi-
zação e o planejamento da pesquisa) ;  (b)  -  quanto pela par-
t icipação direta dos interessados em  preservar ou em  part i-
lhar os segredos do conhecim ento (caso do conhecim ento 
técnico e do conhecim ento polít ico) . 

A exceção vai para o conhecim ento filosófico, que é re-
flexivo em segundo grau, deixando ver que o componente 
individual predom ina sobre o colet ivo. É um  conhecim ento 
que se produz quase sem pre com  at raso, inserindo-se com  
retardo nos atos m entais, cognit ivos ou não. 
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Quer dizer, o conhecimento filosófico se insere muito 
tarde nos out ros conhecim entos já obt idos e é caracterizado 
pelo esforço voltado para integrar as m anifestações parciais 
de fatos, não em  sim ples planos de conjunto, m as nas totali-
dades infinitas, que superam o humano, para just ificá- las 
(exem plo:  o m undo dos valores na filosofia fenom enológica) . 

Portanto, essa classe de conhecimento afirma um cará-
ter alt ivo, distante, esotérico, aristocrát ico. Todavia, o predo-
mínio do individual não é isento de paradoxo, e o conhecimen-
to filosófico surge de uma dialét ica do conhecimento sem 
compromisso e do conhecimento compromet ido ou engajado, 
de sorte que a filosofia se cristaliza em doutrinas cortantes. 

O conhecim ento técnico é um a parte const itut iva da 
práxis e se integra diretamente nas forças produt ivas. Mas 
não se lim ita só ao conhecim ento da m anipulação da m atéria 
nem  se ident ifica à tecnologia. 

Em  relação ao conhecim ento técnico, a análise socioló-
gica volta-se para evitar os m al-entendidos que est im ulam  a 
ident ificação com  a tecnologia e para dim ensionar a especifi-
cidade do conhecim ento técnico, notadam ente em  nossa 
época, tendo em  conta o histór ico das técnicas em  suas cor-
relações com  os quadros sociais. 

Procura-se evitar a representação de certas filosofias es-
piritualistas e sua idéia de racionalidade abstrata, assinalando, 
contra essas tendências, que o conhecimento técnico não é 
simplesmente o conhecimento dos métodos empregados para 
alcançar os fins ideais. Além disso, evita-se também a afirma-
ção do posit ivismo vulgar, que equipara o conhecimento técnico 
a um conhecimento científico aplicado, que seria caracterizado 
por sua elaboração e por sua transmissibilidade. 

Em  cont rapart ida, há que sublinhar o caráter irredut í-
vel do conhecim ento técnico, que é um  conhecim ento sui 
generis,  inspirado e penet rado pelo desejo de dom inar os 
mundos da natureza, do humano e da sociedade;  desejo de 
m anejá- los, de m anipulá- los, de com andá- los, a fim  de pro-
duzir, de dest ruir,  de salvaguardar, de organizar, de planificar, 
de com unicar e de difundir.  

Portanto, o conhecim ento técnico é com o disse um a 
parte const itut iva da práxis e se integra diretam ente nas 
forças produt ivas. Mas não se lim ita só ao conhecimento da 
m anipulação da m atéria nem  se ident ifica à tecnologia, já 
que é um  conhecim ento explícito enquanto se t ransm ite, e 
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im plícito enquanto se exerce como habilidade e manipulação, 
sendo desprovido da exclusividade das competências tecno-
lógicas, que são rest r itas aos seus detentores. 

O dom ínio do conhecim ento técnico é incom paravel-
m ente m ais vasto que o m anejo da m atéria e, com o insiste 
Gurvitch, abarcam  todas as m anipulações eficazes, as quais, 
todavia, tendem  a se independizar e a valor izar-se com o 
m anipulações precisas, t ransm issíveis e inovadoras. 

 

O conhecimento técnico não se identifica à tecnologia. 

 
É na observação das variações dos graus do conhecimen-

to técnico dentro de um mesmo t ipo de sociedade que a análise 
sociológica ressalta a importância dos segredos técnicos, como 
critério cognit ivo da especificidade dessa classe de conhecimen-
to. Constata-se que, na sua distribuição dentro de um mesmo 
t ipo de sociedade, os graus mais altos ficam para os “experts”, 
que são os possuidores dos segredos técnicos, enquanto os 
graus mais baixos são atribuições dos executantes de ordens 
recebidas, dos grupos de ofício ou dos simples homens.  

É este caráter específico do conhecim ento técnico, esta 
sua dist r ibut ividade em  função dos seus próprios segredos 
que torna a im portância do conhecim ento técnico desigual e 
inesperada para os dist intos t ipos de sociedades globais. 

ﾓEm relação ao conhecimento cient ífico, a análise so-
ciológica enfat iza o equívoco das pretensões da ciência em ser 
desvinculada dos quadros sociais. O conhecimento cient ífico 
parte de quadros operat ivos essencialmente construídos, just i-
ficados pelos resultados conseguidos, que chamam a uma 
verificação experimental. A ciência busca a união do conceitual 
e do empírico e, se cult iva a pretensão de ser desvinculada, 
será, talvez, porque é uma classe de conhecimento que tende 
ao desinteresse, ao “nem rir nem chorar”  de Spinoza, tende 
para o aberto, à acumulação, à organização e ao equilíbrio. 

Gurv it ch observa que o conhecim ento cient íf ico ocu-
pou um  lugar predom inante no sistem a do conhecim ento 
som ente nas est ruturas capitalistas,  par t icularm ente as do 
capitalism o com pet it ivo,  e que é nas sociedades indust r iais 
que o m esm o ent rou em  com pet ição com  o conhecim ento 
f ilosófico e o ult rapassou. 
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De acordo com  este autor 24 ,  em  todo o conhecim ento 
cient ífico intervêm os coeficientes sociais do conhecim ento,  
precipitando as variações do saber em  função dos quadros 
sociais, variações tanto m ais fortes quanto m aior for o de-
senvolvim ento do próprio conhecim ento cient ífico. 

Na apreciação desta situação, se observa, inicialm ente, 
que a intervenção dos coeficientes sociais do conhecim ento 
nas ciências exatas e nas ciências da natureza pode ser ana-
lisada sob as quat ro linhas seguintes:  

Prim eiro:  o coeficiente social do conhecim ento inter-
vém at ravés da experiência e da experimentação, que são 
sempre essencialm ente humanas e não apenas lógicas, e 
sofrem  a influência do hum ano;  

Segundo:  o coeficiente social do conhecim ento inter-
vém  tam bém  at ravés da conceituação a qual, geralm ente, 
está avançada em  face da experim entação. 

Quer dizer, toda a hipótese nova t raz a m arca da est ru-
tura da sociedade em  que se elaborou, com o, aliás, já nos 
esclareceu C. Wright  Mills 25 .  Nada obstante, Gurvitch acres-
centa com o exem plos significat ivos a respeito disto, o se-
guinte:  (a)  – a correspondência ideológica ent re o darwinis-
m o e a concorrência, tom ada esta últ im a com o princípio em 
ação na sociedade da época;  (b)  – de m aneira m enos evi-
dente que a anterior e em  estado inconsciente, observa-se a 
correspondência ent re as incertezas na m icrofísica e os lim i-
tes à capacidade de cont role que a m esm a faz aparecer e 
que provêm da energia atôm ica, como fator de explosão das 
est ruturas sociais globais. 

 

Toda a hipótese nova traz a marca da estrutura da sociedade 
em que se elaborou. 

 
Terceiro:  o coeficiente social do conhecim ento intervém  

at ravés da im portância das organizações privadas e públicas 
                                          

24 Gurvitch, G (1894-1965): �Los Marcos Sociales del Conocimiento�, op.cit. 
25 Wright Mills, C.: �Consecuencias Metodológicas de la Sociología del Co-

nocimiento�, in Horowitz, I.L. (organizador): �Historia y Elementos de la Sociolo-
gía del Conocimiento � tomo I�, artigo extraído de Wright Mills, C.: �Power, Po-
litcs and People�, New York, Oxford University Press, 1963; tradução Noemi 
Rosenblat, Buenos Aires, EUDEBA, 3ªedição, 1974, pp.143 a 156. 
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no planejam ento da pesquisa cient ífica, im portância esta que 
é muito notada, já que, na época da energia atôm ica e da 
elet rônica, a pesquisa exige laboratór ios ou organismos de 
invest igação e experimentação de muito vasta envergadura, 
com  extensão internacional;  

Quarto:  os coeficientes sociais do conhecim ento inter-
vêm at ravés da vinculação que se estabelece ent re as ciên-
cias e a realidade social. Ou seja, independentem ente do fato 
de que a realidade social tanto pode dom inar as ciências por 
efeito das forças de produção nas quais as ciências se inte-
gram  como pode ser dominada por elas, os conhecimentos 
cient íficos exigem os meios adequados para a difusão dos seus 
resultados, estando entre estes meios de difusão o ensino, a 
vulgarização, as edições de bolso, o rádio ou a televisão. 

No que concerne à história e à sociologia, menos com-
prometidas e menos ideológicas que as outras ciências do ho-
mem, voltadas estas últ imas que são para sistematizar os co-
nhecimentos em vista de metas práticas, Gurvitch sustenta que 
aquelas não podem liberar-se de certos coeficientes ideológicos. 

Na histór ia e na sociologia,  os coeficientes sociais do 
conhecim ento intervêm  a duplo t ít ulo:  ( a)  em  vinculação 
com  a organização crescente da pesquisa e com  a const it ui-
ção cada vez m ais relat iv ista do aparato conceitual operat i-
vo;  ( b)  em  vinculação com  o tem a m esm o a estudar – os 
tem as colet ivos reais - ,  pois as sociedades, as classes,  os 
grupos,  os Nós, estão em  m ovim ento dialét ico e penet rados 
de signif icados hum anos. 

Desta form a, a sociologia do conhecim ento, que é ca-
paz de pôr em  evidência os coeficientes sociais e, desse m o-
do, dim inuir a sua im portância, torna-se duplam ente solicita-
da neste cam po, alcançando a sociologia da sociologia. 

A colocação do conhecim ento em  perspect iva sociológi-
ca tornou-se desta form a um  fato “ t ransparente”  cada vez 
m ais acentuado ao longo dos séculos m odernos e definit iva-
m ente assim ilado na cultura do século XX.  

 

As proposições testáveis da ciência não são afirmações morais. 

 
Assim , por  exem plo,  tornou-se ext rem am ente difícil 

esperar  que o público não profissional acolha a dist inção 
m etodológica ent re as proposições testáveis ou “ form ula-
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ções ir realistas”  dos sociólogos cient íf icos,  feitas “ no inte-
resse da boa teor ia cient íf ica”  – com o o postulado do com -
portam ento que se conform a aos papéis sociais – por um  
lado e,  por  out ro,  as afirm ações de valor  sobre a natureza 
do hom em , que sejam  at r ibuídas com o decorrentes ou im -
plícit as naquelas proposições teorét icas.   

Ralf Dahrendorf reconhece 26  que, por t rás desta at r i-
buição indevida de valor, t ida por uma “espécie de reificação 
dos postulados”, observa-se que “o público geral não com -
preende a dist inção sut il ent re as afirmações entendidas rea-
list icamente e os postulados deliberadam ente irrealíst icos”.  

As proposições teorét icas “ implicam um a divergência 
fundam ental do m undo do senso com um ”  que está no cerne 
da “cont radição”  ent re este e a ciência.  

Ao mesmo tempo em que acolhe “a inadequabilidade de 
um argumento puramente lógico”, como ressalta aquele autor, e 
não obstante o fato de que a lógica da pesquisa científica é 
especificamente baseada na incerteza fundamental do conheci-
mento humano, a ciência não é possível sem a publicidade.  

Desta form a, é inegável que esta situação de aparente 
cont radição em face da incompreensão pelo público geral da 
“dist inção sut il”  de Dahrendorf revela-se dialét ica e nos colo-
ca diante de duas orientações com plem entares, at inentes ao 
público da ciência com o quadro social e configurando um  
caso de variação do saber em  função dos quadros sociais, 
seguinte:  (a)  se é o caráter profissional que se impõe ao 
público da ciência, há com preensão da dist inção sut il ent re 
as afirm ações entendidas realist icam ente e os postulados 
deliberadamente irrealíst icos, e prevalece então a classe do 
conhecim ento cient ífico;  (b) -  se, pelo cont rár io, é o caráter 
não-profissional que se im põe, há “não-com preensão”, e 
prevalece a classe do conhecim ento de senso com um , com  a 
at r ibuição de um a im agem  sobre a “natureza do hom em”  
sendo afirm ada em  um  “ falso saber”.  

Desta form a, vem  a ser suscitada a sociologia do co-
nhecim ento, da qual a perspect ivação sociológica do conhe-

 

26 Dahrendorf, Ralf: �Ensaios de Teoria da Sociedade�, trad. Regina Mo-
rel, revisão e notas Evaristo de Moraes Filho, Rio de Janeiro, Zahar-Editora da 
Universidade de São Paulo (Edusp), 1974, 335págs. (1ª edição em Inglês, 
Stanford, EUA, 1968). Cf. págs. 114 a 117. 
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cim ento é o procedim ento e o fato a que corresponde, (com o 
dialét ica sociológica, no sent ido exam inado por Gurvitch 27 )  
e, exatamente por t ratar-se de um procedim ento que é tam-
bém  um a situação de fatos, exige a análise diferencial das 
classes de conhecimento. Quer dizer, exige a análise das 
m encionadas sete classes do conhecim ento, um as m ais es-
pontânea e profundam ente im plicadas na realidade social, e 
as out ras que passam  pela reflexão e os debates, implicadas 
na engrenagem  das est ruturas. 

 

O conhecimento político dispensa a pressuposição da existên-
cia de um Estado e sua ação política. 

 
ﾓA análise do conhecim ento polít ico é sem  dúvida 

m ais com plexa. Tendo pela frente um conhecim ento com ple-
tam ente part icular que ao m esm o tem po é um a com binação 
de m uitas classes de conhecim ento, tornando-o sui generis.  

A análise sociológica diferencial apresenta um a def i-
nição do conhecim ento polít ico que concilia par t idar ism o e 
realism o,  e aprecia sua ef icácia com o o conhecim ento m ais 
ideológico que há.  Todavia,  há que caract er izar  seus dife-
rentes aspectos a f im  de delim it á- lo em  sua relação com  
as dem ais classes do saber.  

O conhecim ento polít ico deve ser entendido em  m anei-
ra muito próxim a do conceito anglo-saxão de "policy" , por 
oposição a "politcs"  que designa aquele que faz polít ica. To-
davia, a análise sociológica diferencial am plia sua observação 
para além  do âmbito da ciência e do Estado, para dar conta 
das seguintes característ icas do conhecim ento polít ico:  

(1)  – é um  conhecim ento tanto espontâneo quanto re-
flexivo:  “engrenagem part icular de afirmações espontâneas e 
reflexivas sobre a situação presente, futura e, às vezes, pas-
sada de um a est rutura ou de um a conjuntura social”  — é, 
pois, conhecim ento teórico;  

(2)  – é um  conhecim ento exterior a toda a ciência, que 
se elabora diretam ente em  um a luta social com  apostas ou 
alternat ivas variadas;  

                                          

27 Cf. Gurvitch, Georges: "Dialectique et Sociologie", Paris, Flammarion, 
1962, 312 págs., col. Science. 
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(3)  – é um  conhecim ento par t idár io por  excelência ou 
diretam ente com prom et ido do qual os m ilit antes e os dir i-
gentes ou “ hom ens polít icos”  são os autênt icos conhecedo-
res:  “ têm  apt idão para descobr ir  os obstáculos m ais escon-
didos e conseguir  j uízos exatos sobre as condições reais e 
sobre as conjunturas propícias para a realização parcial ou 
total dos f ins previstos” ;  

(4)  – é um  conhecim ento que dispensa a pressuposi-
ção da existência de um  Estado e sua ação polít ica, já que, 
sob o aspecto da luta social com  alternat ivas variadas e da 
apt idão para descobrir  os obstáculos, o conhecim ento polít ico 
se manifesta nos diferentes t ipos de sociedades arcaicas bem  
com o nas sociedades pat r iarcais. 

Por t ant o,  se t rata de um  conhecim ent o específ ico cu-
j o segredo liga- se à com binação da fé em  um  ideal com  o 
conhecim ent o ou “ est rat égia de ação social”  indispensável 
para contornar  os obst áculos e aproveit ar  as opor tunida-
des quando aparecem . 

Quer dizer, o conhecimento polít ico opera uma combina-
ção de juízos de valor e juízos de realidade sendo observável 
notadamente nos atos, nas intrigas e nas lutas em que os gru-
pos, classes e part idos se confundem diretamente. Em nossa 
época, o conhecimento polít ico é mais facilmente estudado nas 
resoluções dos congressos sindicais e dos diversos part idos 
polít icos, mais do que em seus programas e suas doutrinas. 

Mas a compreensão ampliada desenvolvida pela análi-
se sociológica diferencial do conhecim ento polít ico acrescenta 
m ais algum as característ icas igualm ente cent rais. 

Dado que o conhecim ento técnico, aplicado com o m a-
nipulação das fileiras de part idários e das grandes m assas, 
tem  aqui um  papel não desprezível, Gurvitch observa que a 
com binação das m uitas classes do conhecim ento que com -
põem  o conhecim ento polít ico deve ser vista não como sim -
ples som a das classes de saber ali com postas, m as com o sua 
fusão indecom ponível. Fusão de conhecim entos esta de-
m onst rável pela capacidade do conhecim ento polít ico em  
dom inar a todas as dem ais classes do saber e penet rá- las,  
com o aconteceu nos sistem as cognit ivos correspondentes 
ao capitalism o dir igista levando aos fascism os, por um  lado, 
e nos sistem as cognit ivos correspondentes ao com unism o 
cent ralizador,  por  out ro lado. 
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No conhecim ento polít ico, estão fusionados o conheci-
m ento de out ro e dos Nós, o conhecim ento de sent ido co-
m um , o conhecim ento técnico e por fim  “o conhecim ento 
direto, sem  pressuposições, dos aspectos econôm ico e psico-
lógicos da realidade social, at ravés de suas manifestações 
nas conjunturas globais”  28 .  

Então,  podem os ver  que,  no foco da análise socioló-
gica diferencial est á af irm ado o carát er  de saber  polít ico 
v ir t ual ou real dos sist em as cognit ivos 29  e,  por  esta v ia,  
está igualm ent e reconhecido o papel preponderante dos 
grupos,  classes e par t idos em  luta social com o expressão 
da ef icácia sociológica da com binação específ ica ent re “ fé 
em  um  ideal”  e “ est rat égia de ação social”.  

Por m eio desta com preensão am pliada do caráter de 
conhecim ento polít ico, a análise diferencial encont ra o fun-
dam ento da afirm ação de que não há irreconciliação ent re o 
aspecto ideológico do conhecimento polít ico – o qual tende 
para a consciência m ist ificada, e se m ost ra habitualm ente 
im perm eável à argum entação dos adversários ou até de sim -
ples cont r incantes —, por um  lado, e por out ro lado, sua 
apt idão para descobrir  os obstáculos, seu realismo. 

 
 

O �falso saber� é um elemento dos sistemas cognitivos. 

 
Daí a relevância atribuída à “ influência da ideologia”, da 

qual nem o conhecimento polít ico e nenhuma classe de conhe-
cimento escapam completamente, sendo, então, permit ido dizer 
que o “ falso saber”  é um elemento dos sistemas cognit ivos. 

Aliás, esta abordagem  que observa a influência da ide-
ologia com o falso saber está igualm ente contem plada no 
caso da “dist inção sut il”  de Dahrendorf a que já nos referimos, 
pois este autor assinala que “a má interpretação”  liga-se a 
uma experiência notada em todas as formas de vida moral e 
que é uma experiência não-cognit iva, isto é, a má interpreta-
ção liga-se a uma imagem antropológica do homem como 
sujeito capaz de “um protesto permanente contra as exigên-

                                          

28 Gurvitch, G: �Los Marcos Sociales Del Conocimiento�, op.cit. pág. 42. 
29 Lembrando que o conhecimento não é separado da mitologia. 
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cias da sociedade” ;  e, ademais, a má interpretação é inerente 
à publicidade geral do conhecimento e serve de ideologia 30 . 

Por im plicar, no âm bito do realism o que o caracter iza, 
a consciência clara dos obstáculos a vencer, e um  sent ido 
agudo da conduta a adotar em  tal ou qual conjuntura social, 
o conhecim ento polít ico conform e o caso inspirará um a con-
duta revolucionária, ext rem ista ou reivindicat iva. 

Em  out ras circunstâncias inspirará o com prom isso, a 
contem porização ou até o ret roceder, podendo ser ao m esm o 
tem po revolucionário e reform ista. Gurvitch acrescenta ainda 
que o conhecim ento polít ico está penet rado não só de ideolo-
gia, m as tam bém  de utopias e de m itos, no sent ido soreliano 
de im agens-sinais que cham am  para a ação. 

* * *   

   

O sistema cognitivo do capitalismo. 

ﾓChegam os ao estudo do sistem a cognit ivo das so-
ciedades globais que dão à luz o capit alism o,  e que,  na 
Europa Ocident al,  encont ram  sua cor respondência nos 
séculos XVI I  e XVI I I .  O t raço m arcante aqui é o desper t ar  
do Estado na form a da m onarquia absoluta par t icipando 
at ivam ente do desenvolv im ent o do capit alism o nascent e e,  
nessa e por  essa at iv idade,  t rat ando t odos os problem as 
polít icos sob seu aspecto econôm ico.  

Daí que os histor iadores e os econom istas caracter izam 
a organização polít ica dessa sociedade com  o term o am pla-
m ente conhecido de “despot ism o esclarecido”. 

Todavia,  o caráter  par t icular  desse t ipo de socieda-
de,  além  dessa v inculação ao “ Estado ressuscit ado”,  inclui 
os com eços do m aquinism o, as pr im eiras fases da indus-
t r ialização,  a t ransform ação do t rabalho em  m ercador ia,  a 
apar ição das classes sociais propr iam ent e dit as ( est rutura 
de classes) .  O diferencial aqui é que não se pode m inim i-
zar  o papel do saber  com o fato social nesse e para esse 
t ipo de est rutura,  a reciprocidade de perspect ivas que aqui 
se configura ent re exper iência e conhecim ento.  

 

30 Dahrendorf, R: �Ensaios de Teoria da Sociedade�, op.cit. pp.114 a 121. 
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Em sociologia do conhecimento só é possível ir  além 
das explicações por correlações funcionais e buscar o m áxi-
m o de coerência do processus de reest ruturação com o fun-
dado numa causalidade singular, deixando o fato social do 
saber como epifenômeno, somente quando se está perante 
um  caso de desacordo preciso de quadro social e saber. 

Como se sabe, é das análises de Karl Marx que se t ira 
o melhor exem plo dessa situação, notando-se que o saber da 
Econom ia Polít ica clássica está em  desacordo com  o quadro 
da sociedade de classes ao qual pertence. 

 

O diferencial é que não se pode minimizar o papel do saber 
como fato social nesse e para esse tipo de estrutura. 

 
Nesses casos, se poderá estabelecer um a determ inada 

m udança social com o a causa part icular de que a est rutura é 
o efeito, polar ização esta que, aliás, m uitos tentaram  fazer 
apressadamente para este t ipo de sociedade que dá à luz o 
capitalismo, at r ibuindo ao advento do maquinismo o papel de 
causa singular da m udança est rutural, o que excluir ia o al-
cance ou a relevância do saber com o fato social para a rees-
t ruturação desse t ipo global. 

Ao falar  de “ dim inuição do desacordo”,  o sociólogo 
tem  em  vista um a com paração com  as sociedades feudais,  
em  cujo t ipo nota-se um  desacordo cuja intensidade é um  
fato novo 31 ,  a que se conjuga um  pluralism o excepcional 
da est rutura em  si.  A explicação aqui se assenta no fato 
singular  que se produz ao f im  do regim e feudal,  quando se 
efetua a aliança dos m onarcas feudais com  as cidades fran-
cas ou abertas,  as quais com praram  sua liberdade ao Esta-
do terr it or ial,  reanim ando-o.  

Desta form a, é a m udança social levando à reanim ação 
do Estado que const itui o elem ento m áxim o de coerência da 
teoria para as sociedades feudais, restando, então, nestas, o 
saber com o fato social em  estado preponderantem ente es-
pontâneo e difuso, sem  que seja feito valer. 

Por contra, t irado do seu sono por essa aliança singular, 
o Estado toma a forma da monarquia absoluta, como dizía-

                                          

31 Gurvitch, G: �Los Marcos Sociales del Conocimiento�, op.cit. pág.189. 
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mos, const ituindo na análise sociológica um t raço característ i-
co das sociedades globais que engendram o capitalismo.  

O diferencial aqui é que não se pode minimizar como disse o 
papel do saber como fato social nesse e para esse t ipo de estru-
tura, não se pode deixar de lado a reciprocidade de perspectivas 
que aqui se configura entre experiência e conhecimento. 

Na Europa Ocidental, o século XVI I  e o XVI I I  corres-
pondem a esse t ipo de sociedade, já iniciada durante a se-
gunda m etade do século XVI , sobretudo na Grã-Bretanha. 

Segundo a descrição de Gurvitch, na est rutura t ípica 
dessa sociedade global que dá à luz o capitalismo, notam-se 
as seguintes situações:   

(1) -  O predom ínio do Estado terr itor ial m onárquico de 
grande envergadura, que at r ibui ao m onarca o poder absolu-
to, e que se aliou com  a burguesia das cidades e com  a no-
breza ligada à burocracia, dita nobreza de toga;   

(2)  – O Estado dá seu apoio aos plebeus burgueses, 
aos capitalistas indust r iais das m anufaturas, aos com ercian-
tes de envergadura internacional e, m uito part icularm ente, 
aos banqueiros que, enriquecidos depois da descoberta do 
Novo Mundo, tornaram -se os seus credores;   

(3)  -  Além  disso,  os apóia notadam ente cont ra a no-
breza de espada,  cont ra os operár ios e os cam poneses,  
subst it u indo assim  a ant iga hierarquia das dependências 
feudais por  um a nova;   

(4)  – No com eço,  o Est ado m ant ém  as classes soci-
ais bem  cont roladas,  considera a indust r ialização ( ist o é,  o 
notado progresso na m etalurgia e nos t êxt eis)  e a prom o-
ção do capit alism o com o os m eios de reforçar  seu própr io 
prest ígio polít ico,  m ilit ar,  f inanceiro e econôm ico.  Sem  
em bargo,  logo desem penhará o que Gurv it ch cham a “ pa-
pel de aprendiz de feit iceiro”  e,  em  lugar  de dom inar  as 
classes sociais,  será dom inado por  elas.  

( 5)  – Nota- se cer to descom passo ent re,  por  um  lado,  
o aper feiçoam ento incessante dos m odelos t écnicos e eco-
nôm icos,  cuj a im por t ância aum enta nessa est rutura e,  por  
out ro lado,  o fato de que ( a)  a organização da econom ia,  
prej udicada pelos vest ígios das corporações de ofícios 
( vest ígios pré- capit alist as) ,  e ( b)  o m ovim ento dem ográf i-
co,  am bos estão retardados a respeit o das t écnicas,  assim  
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com o as invenções e suas aplicações não seguem  um a 
curva de avanço regular.  

6)  – Nota-se que o fenôm eno global dos conjuntos so-
ciais é refreado pelo modo de operar dos estamentos não-
produt ivos e pelo marasmo do campo, que só se move por 
influência das cidades e do Estado;   

(7)  – Nota-se também, que esse t raço refreado do fe-
nôm eno global dos conjuntos sociais com o um  todo pesa 
sobre o im pulso do desenvolvim ento técnico e indust r ial. 

(8)  – Quanto à divisão das classes sociais nascentes, 
notam -se nessa análise sociológica os seguintes aspectos:   

(8.1)  – que essa divisão, fazendo- lhes concorrên-
cia e fust igando- lhes desde dent ro, está em  oposição:  
(a) -à hierarquia oficial dos corpos const ituídos, form ada 
pela nobreza, clero, “estado simples”  (plebeus burgue-
ses)  juntam ente com  os cam poneses, estes últ im os pa-
gando direitos ao senhorio e dízimos;  (b)  – aos graus de 
nobreza;  (c) -aos diferentes cargos, alguns dos quais e-
ram  com prados.  

(8.2)  – que as em presas econôm icas novas de 
grande envergadura, m anufaturas, fábricas, sociedades 
de comércio marít imo, bancos, favorecidos pela monar-
quia, se lhe tornam  finalm ente host is, não aprovando 
nem  a polít ica de guerra, nem  a m anutenção dos privilé-
gios da nobreza.  

(9) -  Os grupos t radicionais com o a I greja, por um  la-
do, e a fam ília conjugal-dom ést ica, por out ro lado, com eçam  
a perder sua im portância, apesar de sua resistência. 

( 10)  – Ver if icam - se a acent uação das m assas,  favo-
recidas ( a)  pela polít ica absolut ist a de nivelação dos int e-
resses,  com binada com  ( b)  as ondas de população que 
af luem  para as grandes cidades,  e com  ( c)  a desagregação 
da est rutura senhor ial- feudal;   

(11)  – Nota-se grande desenvolvimento das relações 
com  out rem  at ivo, favorecendo toda a classe de t rocas e de 
pactos, embora t ravados que estavam pelos restos (a)  do 
regime de privilégios, (b)  os das barreiras ent re ordens e 
corporações, e (c)  pela ingerência do absolut ismo dito “ ilus-
t rado”  na vida econôm ica. 

(12)  – Quanto aos níveis em  profundidade da realidade 
social notam -se, em  prim eiro lugar, duas classes de mode-
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los:  ( a)  os m odelos idênt icos às regras j ur ídicas,  t om ados 
com o regulam entação m inuciosa feit a de cim a para baixo,  
e ( b)  os m odelos t écnicos,  est es nascidos das fábr icas,  
exatam ente com o um  aspect o do t ranst orno da v ida eco-
nôm ica ( especialização,  planej am ento,  m odernização) ,  
am bos inovadores;  em  segundo lugar ,  nota- se a base 
m or fológico- dem ográf ica,  incluindo t odo o m undo dos pro-
dut os,  com o estando ligada à necessidade de m ão de obra 
e ao problem a de seu recrut am ent o;  e em  terceiro lugar ,  
notam - se os aparelhos organizados de t oda a classe,  cuj a 
burocrat ização com eça;  

 

A expressão mais completa da civilização e da mentalidade própria 
dessa sociedade no seu apogeu é a �época das luzes�, que faz o homem 
confiar no seu êxito e no das suas empresas técnicas e industriais. 

 
(13) -  A enorme im pulsão da divisão do t rabalho técni-

co, que supera m uito a divisão do t rabalho social, sendo 
com binada ao m aquinismo, tem  por conseqüência um a pro-
dut ividade sem precedentes em  quant idade e em qualidade;  
a acum ulação de r iquezas, acelerada pelo descobrim ento do 
Novo Mundo, alcança em  tem po record grandes proporções, 
agravando os cont rastes ent re a pobreza e a opulência. 

(14)  – Na hierarquia das regulamentações sociais, o 
conhecimento e o direito estão na frente, e a educação em  
segundo lugar, liberando-se da tutela eclesiást ica;   

(15)  – Se assiste à vitór ia do natural sobre o sobrena-
tural,  da razão sobre toda a crença;  bem  com o ao crescim en-
to do individualismo em todos os campos, e ao nascimento 
da idéia do “progresso da consciência”, sendo a reter que a 
expressão m ais com pleta da civilização e da m entalidade 
própria dessa sociedade no seu apogeu é a “época das lu-
zes”, que faz o hom em  confiar no seu êxito e no das suas 
em presas técnicas e indust r iais. 

 
* * *  
 
ﾓQuanto ao saber com o fato social para este t ipo de 

est rutura e de sociedades globais que engendram  o capita-
lismo, saber este cujo papel não se pode m inim izar favore-
cendo as correlações funcionais, Gurvitch assinala que o pri-
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m eiro lugar no sistem a cognit ivo é com part ilhado pelo co-
nhecim ento filosófico e o conhecim ento cient ífico, que se 
com pletam  m ais do que com petem . 

Com  efeito, o papel significat ivo do saber salta aos o-
lhos. Basta t raçar de inicio um  esboço histór ico do salto pro-
digioso da ciência desde a Renascença, cujos expoentes, 
com o se sabe, são os seguintes:  Copérnico (1473-1543) , 
Kepler (1571-1630) , Galileu (1564-1642) , nos conhecimen-
tos ast ronôm icos;  Newton (1643-1727)  inventa o cálculo 
infinitesimal no mesmo momento em que Leibniz (1646-
1716)  também  o faz de out ra forma, ambos fundadores da 
Física mecânica;  a quím ica moderna nasce com Lavoisier 
(1743-1794) ;  as ciências do homem se desenvolvem dividin-
do-se em  m uitos ram os, seguintes:  a Econom ia Polít ica é 
cr iada por Adam  Sm ith e David Ricardo e, com  out ra form a, 
pelos fisiocratas;  a ciência polít ica se afirm a com Hobbes, 
Spinoza, Locke, Montesquieu, Rousseau, os enciclopedistas, 
Condocert , e Destut  de Tracy (Montesquieu já pressente o 
advento da sociologia) . 

Nota-se, igualm ente, a reform a do ensino cada vez 
m ais laico, a acelerar o desenvolvimento do conhecim ento 
cient ífico notadamente a part ir  de 1529, com a fundação do 
Collège de France.  Todos os grandes filósofos part icipam  das 
discussões cient íficas (com alguma reserva, Pascal e Male-
branche)  já que a laicização do saber filosófico, cada vez 
mais independente da teologia, favorece sua tendência a 
fazer das ciências a base de suas reflexões. 

Nota-se,  ent retanto,  que o cont rár io não se ver if ica,  e 
os cient istas m ost ram  pouco interesse pelo saber f ilosófico 
com o tal.  Mesm o assim , o prest ígio do conhecim ento f ilosó-
f ico está em  que é o m elhor  colocado para defender a ciên-
cia cont ra a teologia e,  além  disso, são os f ilósofos quem  
am iúde em item  hipóteses verdadeiram ente cient íf icas, co-
m o Descartes e Leibniz.  

Nest a descr ição proporcionada pela análise de Gur-
v it ch,  o saber  f i losóf ico acolhe m ais o racional sobre o 
m íst ico,  excetuando a Pascal,  um  pouco a Malebranche e a 
Spinoza,  m íst ico da racionalidade;  da m esm a m aneira,  
acolhe m ais o adequado sobre o sim bólico e ainda favore-
ce a com binação do conceit ual e do em pír ico,  do especula-
t ivo e do posit ivo e,  f inalm ente,  o predom ínio da form a 
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indiv idual sobre a form a colet iva,  est a últ im a,  por  sua vez,  
m uit o relegada aqui,  no saber  f i losóf ico.  

O conhecim ento cient ífico, por sua vez, tem  a acentua-
ção do elem ento racional com o exclusiva sua;  aqui, o concei-
tual predom ina sobre o em pír ico e a form a colet iva é prepon-
derante;  nota-se a formação de equilíbr io do posit ivo e do 
especulat ivo, assim  como do simbólico e do adequado. 

 

A quebra do Antigo Regime foi muito mais espetacular do que as 
revoluções inglesa e holandesa ou do que as guerras religiosas e civis. 

 
Quanto ao segundo lugar  no sist em a cognit ivo des-

sas sociedades que dão à luz o capit alism o,  cor responde 
ao conhecim ento percept ivo do m undo ext er ior,  com  as 
seguint es caract er íst icas:   

( 1)  – a rápida prom oção desse conhecim ento deve-
se à cr iação de novos m eios de com unicação,  que acom -
panha a ex t ensão do com ércio em  escala m undial,  favore-
cendo o conhecim ento dos oceanos e de cont inent es at é 
ent ão desconhecidos;  além  disso,  o aum ento e o m elho-
ram ento dos cam inhos que cruzam  os países ocidentais,  
favorecendo a m aior  circulação das diligências,  perm it iram  
com unicações relat ivam ente rápidas;  

( 2)  – t odav ia,  a análise de Gurv it ch considera m ais 
im por tante as novas percepções e conceit uações das am -
plit udes e dos t em pos em  que se encont ra im br icado o 
m undo ext er ior,  seguint es:   

(2.1)  – nota-se uma compet ição ent re os tempos 
“adiantado a respeito de si”  e o “ tem po at rasado”,  cor-
respondendo a um a est rutura de um a só vez inovadora e 
anacrônica, com pet ição esta que anuncia um  tem po em  
que o passado, o presente e o porvir  irão ent rar em  con-
flito rapidam ente, num a situação explosiva que favorece-
rá o porvir, com  o “ tem po surpresa”  am eaçando quebras 
nas poderosas organizações da superfície;   

(2.2)  – essa compet ição ent re o tempo adiantado e 
o tem po at rasado aplica-se igualm ente ao fenôm eno so-
cial total global subjacente à est rutura, de tal sorte que 
encont ram os, por um  lado, que o conhecim ento do m un-
do exter ior, a vida econôm ica, as técnicas indust r iais, o 
com ércio internacional, o saber filosófico, a burguesia e 
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sua ideologia, estão essencialm ente adiantados em  rela-
ção à est rutura, enquanto que, por out ro lado, a nobreza, 
o clero, a vida agrícola, o cam pesinato, estão at rasados a 
respeito da m esm a. A própria m onarquia absoluta está 
adiantada a respeito de suas iniciat ivas e at rasada quan-
to a sua organização e suas conseqüências. 
 (2.3)  – Desta form a, Gurvitch avalia que a quebra do 
Ant igo Regim e foi m uito m ais espetacular do que as re-
voluções inglesa e holandesa ou do que as guerras religi-
osas e civis, incluindo nesta lista a guerra da indepen-
dência nos Estados Unidos;  e que esta quebra do ant igo 
regim e não se apagará j am ais da m em ória colet iva das 
sociedades que virão. 
 (2.4)  – Temos, então, que esses tempos e amplitudes 
em  que se encont ra im bricado o m undo exter ior, em bora 
r ico em incógnitas e em possibilidades novas, se fazem 
part icularm ente m ensuráveis com  o lem a da classe bur-
guesa que tom a consciência da sua existência:  “ tem po é 
dinheiro”, a que se junta:  “ todos os cam inhos conduzem  
ao ouro, ou, pelo m enos, ao dinheiro”.  

 Quer dizer, todas as amplitudes são apreciadas me-
nos pelo sistem a m étr ico e m ais pelo tem po necessário para 
percorrê- las, decorrendo desta quant ificação que o mundo 
exter ior se torna um  objeto de estudo cient ífico. 

Além  disso, desse m odo de apreciar as am plitudes pelo 
tempo necessário para percorrê- las decorre a posição de 
relevo alcançada conjuntam ente pelo conhecim ento percept i-
vo do mundo exterior e pelo saber cient ífico, no sistema cog-
nit ivo do t ipo de sociedades que dão à luz o capitalismo.  

Nota-se que tal posição de relevo é m uito m ais mar-
cante aqui do que em  muitos out ros t ipos de sociedade, pois 
o saber cient ífico prepara o salto que, na etapa seguinte do 
capitalism o, o levará ao pr im eiro lugar. 

 
 

O conhecimento técnico levando ao maquinismo se encontra 
em relação direta não com as aquisições da ciência, mas com as me-
lhorias de ordem prática. 
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No terceiro lugar desse sistema cognit ivo vem o co-
nhecim ento técnico, que deu um  salto considerável, e isto 
não só na indúst r ia ( ram os dos têxteis e da m etalurgia) , m as 
na navegação e na arte m ilitar.  

O aperfeiçoam ento do conhecim ento técnico levando 
ao m aquinism o se encont ra com o disse em  relação direta 
não com  as aquisições da ciência, m as com  as m elhorias de 
ordem  prát ica – com o já fora assinalado por Adam  Smith e 
Karl Marx, apesar de suas diferenças. 

Quer dizer, Karl Marx t ivera razão ao insist ir no primei-
ro tomo de “O Capital”  de que não são as invenções técnicas 
as que t iveram  por resultado a profusão de fábricas, m as, 
pelo cont rário, foi a divisão do t rabalho técnico nas grandes 
fábricas cada vez m ais num erosas a que cr iou a necessidade 
de técnicas m ecanizadas e provocou assim  a int rodução das 
m áquinas, tal com o confirm ado pelo estudo das técnicas 
indust r iais dos séculos XVI I  e XVI I I  32 .  

Por sua vez, tanto im plícito ou espontâneo quanto ex-
plícito ou form ulado (em  proposições, afor ism os, dout r inas) , 
o conhecim ento polít ico ocupa o quarto lugar desse sistema 
cognit ivo, ainda que possa parecer surpreendente essa colo-
cação tão baixa em  face do m eio fért il em  int r igas, const ituí-
do pelos grupos privilegiados no Ant igo Regim e. 

Há que dist inguir t rês aspectos seguintes:   
(1)  – o conhecim ento polít ico im plícito está evidente-

mente estendido na corte, e que é função da r ivalidade em 
t rês níveis:  (a)  – da nobreza de espada e da nobreza de to-
ga;  (b)  – de toda a nobreza e da burguesia em ascensão;  (c)  
– bem como da que se verifica ent re as diferentes frações da 
burguesia:  a indust r ial, a com ercial, a financeira;   

(2)  – o conhecimento polít ico espontâneo se encontra 
ausente no meio das classes populares, representadas pelos 
operários das fábricas e pelo “campesinato”, que, derrotados 
pelas mudanças de est ruturas que nada lhes t razem de bene-
fícios, não sabem o que fazer ou qual tát ica adotar em uma 
situação muito desfavorável, cabendo lembrar que a consciên-
cia de classe e a ideologia das classes sociais subalternas não 

                                          

32 Marx, Karl: �Le Capital-Livre I�, traduzido em 1872 por J.Roy, apresen-
tação por Louis Althusser, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, 699 págs. (1ª edi-
ção em Alemão: 1867), op. cit. 
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se formarão antes do século XIX, e só se manifestarão muito 
depois das grandes comoções da Revolução francesa. 

 
 
 

A consciência de classe e a ideologia das classes sociais subal-
ternas não se formarão antes do século XIX. 

 
 
( 3)  – Na m edida em  que se m ant ém ,  o Ant igo Regi-

m e necessit a de um a polít ica que não leva geralm ente em  
conta os grupos de interesse,  por  pr iv ilegiados que sej am , 
quer  dizer,  as disputas polít icas e,  conseqüentem ente,  o 
conhecim ent o polít ico das pessoas são de im por t ância 
secundár ia para o absolut ism o.  

Por sua vez, esses grupos de interesses (os que têm 
futuro e os m ais adiantados e clar ividentes)  encont ram  um a 
com pensação na elaboração das dout r inas polít icas, cujo 
esquema é o seguinte:  (a)  – na I nglaterra, Thomas Morus 
( “Utopia”, 1516)  e Francis Bacon ( “Nova At lânt ida”, inconclu-
sa) , durante a Renascença;  posteriorm ente, nos século XVI I  
e XVI I I , os escritos de Hobbes e Locke correspondem às as-
pirações da burguesia ascendente, com o quadro social do 
conhecim ento, que, finalm ente, só então t r iunfará;  (b)  – na 
França:  os fisiocratas, os enciclopedistas, Turgot , J. J. Rous-
seau, terão influência desde o com eço e durante a revolução, 
e suas dout r inas t ratam  tanto do fim  ideal quanto da tát ica a 
em pregar para alcançá- lo, t ipificando o conhecim ento polít ico 
form ulado ou elaborado;  (c)  – na Holanda:  o “Tratado Polít i-
co”  (1675-1677)  de Spinoza faz pressent ir  segundo Gurvitch 
certos elem entos do pensam ento de Rousseau. 

Nota-se que nas dout r inas polít icas (e nas ideologias 
em  que se inspiram ) , apesar do predom ínio da form a racio-
nal, “o sim bólico, o especulat ivo, o conceitual, e o individual 
são sem pre m uito acentuados”, m esm o naquelas dout r inas 
mais preocupadas pela racionalidade, pelo empir ismo, pela 
objet ividade, pela adequação.  
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Já no conhecim ento polít ico espontâneo, a form a ra-
cional se combina à form a empír ica, estando igualados em 
im portância o posit ivo e o individual33 .  

Quanto à sociologia do conhecim ento de senso com um , 
aqui, neste t ipo de sociedades globais dando à luz o capita-
lism o, conhecim ento encont rado em  penúlt im o lugar, está 
marcado pela grande mult iplicidade dos meios que lhe ser-
vem  de quadro. Quer dizer, está consideravelmente confundi-
do pelo seguinte:  por um ambiente tão novo e imprevisto;  
pelo advento do começo do capitalismo e do maquinismo;  pelo 
descobrimento do Novo Mundo;  pela polít ica absolut ista de 
nivelação dos interesses;  pelo debilitamento da igreja;  pela 
afluência das grandes massas da população às cidades, etc. 

Assim , esse conhecim ento de senso com um  se encon-
t ra disperso em  vários m eios, seguintes:  (a)  – ent re os cor-
tesãos, os representantes da nobreza de espada e os da no-
breza de toga;  (b)  – nos diferentes grupos da burguesia, no 
novo exército profissional, ent re os marinheiros, etc., ou 
ainda, ent re os operários da fábrica. Seu refúgio será, então, 
a vida rural e os círculos rest r itos da fam ília domést ica con-
jugal. Gurvitch nos lembra a observação de Descartes de que 
o senso com um  é “a m ais com part ilhada”  das faculdades, 
avaliando que o m est re do racionalism o m oderno resist ia 
desta m aneira à tentação de negar a existência m esma dessa 
classe de conhecimento, “provavelm ente pressionado pelas 
cont radições crescentes ent re os diversos beneficiár ios do 
conhecim ento de senso com um ”. 

Enfim , nota-se a disputa ent re a form a m íst ica e a 
form a racional desse conhecim ento, em  part icular no clero e 
no “cam pesinato”  ( “paysannerie” ) . 

No últ im o lugar do sistem a cognit ivo das sociedades 
globais que dão à luz o capitalism o, vem  o conhecimento de 
out ro e dos Nós, que, (1)  – com o o conhecim ento de senso 
comum, também se encont ra em grande dispersão pelos 
diferentes m eios relacionados com  a atualização da sociabili-
dade das m assas, com  a polít ica de nivelação do absolut ism o 
e com a desintegração dos grupos herdados da sociedade 

                                          

33 Vejam Gurvitch, Georges (1894-1965): �Los Marcos Sociales Del Cono-
cimiento�, Trad. Mário Giacchino, Monte Avila, Caracas, 1969, 289 págs. - 1ª 
edição em Francês: Paris, Puf, 1966. 
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feudal, estando em  nít ida regressão a ident ificação do conhe-
cim ento dos Nós ao “espír ito de corpo”. 

(2)  – Todavia, se nota um  novo conhecim ento de ou-
t ro, com o com pensação parcial para o rebaixam ento desse 
m esm o conhecim ento de out ro com o de indivíduos concretos, 
lem brando-nos que, tanto na classe proletár ia nascente com o 
na classe burguesa ascendente, am bas penet radas da ideo-
logia de com pet ição e de produção econôm ica, o conheci-
m ento de out ro é quase nulo. 

Nesse novo conhecim ento de out ro, se t rata de um a 
tendência para universalizar a pessoa hum ana que se rela-
ciona a Rousseau, com  sua teoria da Vontade Geral idênt ica 
em  todos, e a Kant , este, com  seu conceito de “Consciência 
Transcendental”  e de “Razão Prát ica”, que chega à afirm ação 
da “m esm a dignidade m oral”  em  todos os hom ens.  

Quer dizer, tem-se um conceito geral do out ro fora de 
toda a concreção, de toda a individualização efet iva, acentu-
ando-se as form as racional, conceitual, especulat iva e sim bó-
lica, com  tendência frust rada a reunir o colet ivo e o individual 
no geral ou no universal. 

Para encerrar, nota-se que as sedes de intelectuais en-
carregados de manter esse sistema cognit ivo, desenvolvê- lo 
e difundi- lo, se enriqueceram com novos grupos e novos 
m em bros, destacando-se, junto aos filósofos, aos estudiosos, 
aos docentes, a ent rada dos representantes das “belas le-
t ras”, dos escritores, dos dout r inários polít icos e, por fim , dos 
inventores de técnicas novas. 

 
* * *   
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Linhas para um a  
Sociologia do Saber Histórico 
 
 
O estudo sociológico efetua-se sem adotar uma dout r i-

na filosófica da consciência m oral, nem  at r ibuir  aos fatos 
m orais um a origem  histórica.  

 

A grande tentação que espreita a ciência da história é a �predi-
ção do passado�, a qual se converte comumente em projeção dessa 
predição no futuro. 

 
     ﾓ Para apreciar a diferença ent re tem po sociológico 

e tem po histór ico é preciso dist inguir a realidade estudada, o 
método aplicado a esse estudo e o objeto que resulta da 
conjugação de realidade e m étodo.  

      O caráter histór ico de um a realidade social é m úl-
t iplo, havendo graus de percepção de que a ação humana 
concent rada pode mudar as est ruturas e perm it ir  revoltas 
cont ra a t radição (graus de prom eteísm o) .   

      Expresso na histor iografia, o saber histór ico se 
concent ra exclusivam ente sobre a realidade histór ica, acen-
tuando m uito o pr im ado das sociedades globais com o sujei-
tos “ fazendo histór ia”.  

      Por sua vez, a sociologia salienta “o complexo jogo”  
ent re as escalas do social que se pressupõem uma a outra, 
quer dizer:  procura confrontar a realidade histórica com “os 
planos sociais não-históricos ou pouco históricos”, como o são 
os elementos m icrossociais e os grupais, respect ivamente.   

 

      Sobressai que as m anifestações prom eteicas da 
realidade social são as que menos se prestam à unificação, 
regist rando-se aqui um  segundo foco de tensão com  os histo-
r iadores, já que estes tendem  para um a unificação muito 
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intensa da realidade social, enquanto o sociólogo reconhece a 
resistência da realidade histór ica à unificação, facilmente 
verificada no conflito de versões.   

Por tal razão o sociólogo busca acentuar a diferencia-
ção e a diversificação, que considera m uito at ivada pelos 
planos sociais em  com pet ição.   
  O caráter muito mais cont inuísta do método histórico se ob-
serva na medida em que a história, como ciência, “é conduzida 
a vedar as rupturas, a lançar pontes entre diversas estrutu-
ras", o que é uma manifestação do pensamento ideológico34 .  

 

A crítica ao continuísmo do método histórico aponta algumas 
direções para uma sociologia do saber histórico.  

 
ﾓØ      Portanto, será m ediante a crít ica ao cont inuís-

m o do m étodo histór ico que se apontam  algum as direções 
para uma sociologia do saber histór ico.  

      O histor iador busca “a luz unitár ia”  que é do saber 
histór ico, m as que não se encont ra na realidade histór ica.  

      O saber histórico se beneficia do tempo já decorri-
do, mas reconstruído e tornado presente, de tal sorte que a 
explicação pela causalidade histórica singular intensifica a 
singularidade, estreitando as relações entre causa e efeito, 
tornando-as mais contínuas e por isso mais certas. Daí a razão 
da crença exagerada na força do determ inismo histórico.  

      Por contra, observando a realidade histórica, Gur-
vitch assinala que a mult iplicidade dos tempos especifica-mente 
sociais é aqui acentuada por suas ligações com o prometeísmo.   

      Quer dizer, a realidade histór ica dá pr iv ilégio ao 
tem po descom passado, ao tem po avançado sobre si m esm o, 
ao de cr iação, seriam ente lim itados, todavia, pelo tem po de 
longa duração e o tem po em  retardam ento.  

      No saber histór ico, por sua vez, esses tem pos his-
tór icos reais são reconst ruídos segundo o pensam ento ideo-
lógico do histor iador, “quem é tentado a escolher alguns des-
ses tem pos em  det r im ento dos out ros”.  

      É por  m eio do saber  h ist ór ico que as sociedades 
são ar rast adas a reescrever  sem  cessar  sua h ist ór ia,  

                                          

34 Veja Gurvitch, G: "A Vocação Atual da Sociologia, vol.II�, op cit. 



            47                    Comunicação e Sociologia - 2ª edição 

© 2011 by Jacob (J.) Lumier ___________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

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

“ sem pre t ornando o t em po passado sim ult aneam ent e 
present e e ideológico”  ( ib id.  ibidem ) .    

      Os tem pos decorr idos e restaurados pela histór ia 
assim  o são segundo “os cr itér ios das sociedades, das classes 
ou dos grupos que são contem porâneos aos historiadores”.   

      A mult iplicidade dos tempos que enfrenta o histo-
r iador, assim  com o sua “unificação exagerada”, não é tanto a 
da realidade histór ica, m as a de “ reconst ruções variadas”.     

      Então,  essa segunda m ult iplicidade e essa se-
gunda unif icação reduzem - se a interpret ações m últ iplas da 
cont inuidade dos t em pos.     

      Pertencendo a diferentes sociedades, classes ou 
grupos, os histor iadores não conseguem  ressuscitar os tem -
pos escoados senão à custa da projeção do seu presente no 
passado que eles estudam .  

 

A grande tentação que espreita a ciência da história é a �predi-
ção do passado�. 

 
ﾓØ      Not am - se duas inferências:  ( a)  -  Que os his-

t or iadores não podem  at ingir  essa proj eção do seu presen-
t e no passado que estudam  sem  supor  um a cont inuidade e 
um a unidade ent re as diferentes escalas de t em pos pró-
pr ios às diversas sociedades;   

 Decorrendo daí (b)  -  que a grande tentação que es-
preita a ciência da história é a “predição do passado”, a qual 
se verte com um ente em  projeção dessa predição no futuro.  

      Quanto aos t em pos sociais propr iam ente dit os,  
se encont ram  e se debat em  nas diferent es cam adas ou 
níveis em  profundidade da realidade social est udada em  
sociologia,  e nas oposições ent re os elem entos não-
est ruturais,  est ruturáveis e est ruturados 35 .    

      O tem po social é caracterizado pelo m áxim o de 
significações hum anas que nele se enxertam  e pela sua ex-
t rem a com plexidade, levando à variabilidade part icularm ente 
intensa da hierarquia de tem pos sociais.  

                                          

35 Veja o tópico sobre "Análise estrutural e análise histórica". 
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      Quer dizer:  há um a dialét ica levando ao esclareci-
mento do conceito de tempo e out ra dialét ica levando ao 
esclarecim ento do conceito de social.  

      A prim eira é a dialét ica ent re sucessão e duração, 
cont inuidade e descont inuidade, instante e hom ogeneidade, 
com o cont rár ios com plem entares. Ou seja, a m ult iplicidade 
dos tem pos, a escala dos determ inismos e as realidades por 
eles regidas (as realidades sociais-histór icas)  estão na mes-
m a situação de interm ediários ent re os cont rár ios com ple-
m entares. A segunda é a dialét ica t r idim ensional, a dialét ica 
ent re o m icrossocial, o grupal e o global, const ituindo a di-
nâm ica do fenôm eno de conjuntos das est ruturas sociais.  

      No esforço das sociedades histór icas para unif i-
car  os t em pos sociais,  a direção do t em po pode conduzir  
aos graus m ais int ensos da liberdade hum ana,  que ent ão 
com anda os determ inism os sociológicos,  caso aquele es-
forço sej a favorável à predom inância ( a)  -  do t em po em  
avanço sobre si m esm o,  onde o fut uro se t orna presente;  
ou ( b)  -  do t em po explosivo dissolvendo o present e na 
cr iação do futuro im ediat am ent e t ranscendido 36 .   

      Será a ut ilização dessa conceituação sociológica 
prévia dos tempos sociais pela análise que porá em  relevo a 
realidade dos tem pos, as m aneiras de tom ar consciência 
( individual e colet iva)  dessa realidade dos tem pos e os esfor-
ços (colet ivos)  em pregados nos quadros sociais est ruturados 
a fim  de dispor esses tem pos num a escala hierarquizada e 
assim  os dir igir.  Notem  finalm ente que o problem a da orien-
tação no m undo depende da unificação dos tem pos divergen-
tes em  conjuntos de tem pos hierarquizados, que é impres-
cindível para nossa vida pessoal e a vida das sociedades. 

  * * *

                                          

36 Veja Gurvitch, G: �Determinismos Sociais e Liberdade Humana: em dire-
ção ao estudo sociológico dos caminhos da liberdade�, trad. Heribaldo Dias, Rio 
de Janeiro, Forense, 1968, 361 págs, traduzido da 2ª edição francesa de 1963. 
(1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1955). 
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Será "radical" a sociologia do conhecimento? 

 
A colocação do conhecim ento em  perspect iva sociológi-

ca suscitou a oposição de crít icos com petentes. O principal 
argum ento cont rár io pretendeu ident ificar a sociologia do 
conhecim ento à cham ada “sociologia radical”.  

  Para tais crít icos, a sociologia do conhecim ento influ-
ente nos anos de 1960 deve ser lida ou entendida em ligação 
com  a at itude que procura cont rastar o est rutural-
funcionalismo de Talcot t  Parsons (1902 -  1979) , isto é, em  
ligação com  a cham ada “ teoria do conflito”  e com  o argu-
mento de que im porta alcançar o significado das oposições 
de interesses geradas pelos cortes, quebras de cont inuidade 
ou divisões seccionais dent ro da sociedade com o um  todo 37 .   

A sociologia do conhecim ento se colocaria com o “um  
corpo teórico empir icamente verificável”  e, ao mesmo tempo, 
com o “um  guia m oral para a ação polít ica”, se const ituindo 
basicam ente com o protesto cont ra a proposição de neut rali-
dade da explicação em sociologia.  

Desta form a,  os cr ít icos da nossa disciplina parecem  
se colocar  cont ra o estudo dos coef icient es ex ist enciais do 
conhecim ent o 38 ,  constat ados no fat o or iginár io de que 
t odo o conhecim ent o hum ano é um a at iv idade prát ica e,  
em  razão disto,  com por ta aspectos pragm át icos e polít icos,  
além  de ir redut íveis var iações nas relações ent re os qua-
dros sociais e os própr ios conhecim entos.   

                                          

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

 

38 O coeficiente existencial do conhecimento inclui os coeficientes humanos 
(aspectos pragmáticos, políticos e ideológicos) e os coeficientes sociais (varia-
ções nas relações entre quadros sociais e conhecimento). Veja Gurvitch, Geor-
ges (1894-1965): �Los Marcos Sociales Del Conocimiento�, op cit.  
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O argum ent o de que esse est udo diferencial const it ui 
um a “ sociologia radical”  em  verdade é rest r it o ao debat e 
nos Estados Unidos,  em  torno dos escr it os de Alfred S-
chut z ( 1899- 1959) ,  o not ável pesquisador  e ant igo segui-
dor  do m est re da f i losof ia fenom enológica no século XX 
Edm und Husser l ( 1859 -  1938) .   

ﾓDe fato,  no estudo int it u lado “ O I nter ior  da Ciên-
cia:  I deologia e a Sociologia do Conhecim ento”  39 ,  em  que 
int roduz a noção de "paradigm a"  com o obj eto de cr ít ica,  
Stuar t  Hall nos diz que “ na obra de Alfred Schut z vem os a 
sociologia do conhecim ento -  ali colocada ent re aspas – 
sendo levada ao seu ponto ext rem o”.   

 

A sociologia do conhecimento é vista como atitude oposta ao 
conservadorismo  do  estrutural-funcionalismo. 

 
Faz referência ao livro de Peter  Berger  e Thom as 

Luckm ann int it ulado “A Const rução Social da Realidade”  – 
cujo subt ítulo na edição brasileira é “Tratado de Sociologia 
do Conhecim ento"  40  – nos dizendo com  cer to exagero e 
pouca percepção do problem a sociológico dos sím bolos so-
ciais,  que a “ linha de pensam ento”  desses dois autores leva 
“ até seus lim ites m áxim os”  a proposição at r ibuída a Schutz 
de que “as relações sociais são concebidas essencialm ente 
com o est ruturas de conhecim ento”.   

A suposta orientação radical apressadam ente at r ibuída 
à sociologia do conhecimento carece aqui de procedência. 
Denunciar “as explicações funcionalistas”  com o “prest idigita-
ção teórica”  não é radicalism o verbal, m as significa sustentar 
a postura cr ít ica em  face das tentat ivas de em preender a 
análise est rutural como dissociada do estudo dos agrupa-
m entos sociais concretos. Berger e Luckmann advertem sobre 

                                          

39 Hall, Stuart: �O Interior da Ciência: Ideologia e a Sociologia do Conheci-
mento�, 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. 

40 Berger, Peter e Luckmann, Thomas: �A Construção Social da Realidade: 
Tratado de Sociologia do Conhecimento�, Tradução Floriano Fernandes, Rio de 
Janeiro, Ed. Vozes, 1978, 4ª ed, 247 pp. (1ª ed. em Inglês, New York, 1966). 
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o risco de reificar os fenômenos sociais 41 , e insitem que a 
sociedade estudada em sociologia é parte de um mundo hu-
mano, feito pelos homens, habitado por homens, por sua vez, 
fazendo os homens 42 . Não se vê, pois, radicalismo algum.  

Quanto a Schutz, é dito que este pensador “estava inte-
ressado na maneira pela qual os pensamentos ganharam uma 
faticidade objet iva no mundo”, e, em favor do realismo socioló-
gico, tomava em consideração que “o mundo não é totalmente 
reduzido aos pensamentos existentes na cabeça do homem”.  

É dit o t am bém  que esse int eresse de pesquisa é 
desdobrado:  1)  na const atação de que a reciprocidade de 
perspect ivas ent re as consciências era o fundam ent o para 
os processus de estabelecim ento do signif icado e interpre-
t ação do signif icado;  2)  no paradigm a cr ít ico da psicologia 
colet iva,  segundo o qual “ a at iv idade ( práx is)  de const ru-
ção do signif icado”,  que produziu “ os signif icados obj et iva-
dos capazes de ret roagir  sobre os suj eit os”  com o que “ de 
fora”,  “ perdeu- se para a consciência ( alienou- se) ”.    

E prossegue Stuart  Hall citando a seguinte passagem 
de Jean Paul Sart re (1905-1980) :  “Desse modo, as significa-
ções provêm  do hom em  e de seu projeto, m as estão inscritas 
em  toda a parte, nas coisas e na ordem  das coisas. Tudo a 
todo instante está sem pre significando, e as significações 
revelam -nos os hom ens e as relações ent re os hom ens at ra-
vés das est ruturas de nossa sociedade”  43 .   

Desdobrando tal paradigma, Hall nos diz que, em Schutz, 
“as muitas e várias objet ivações no mundo correspondem a 
diferentes níveis ou camadas da consciência”. A realidade está 
estruturada em diferentes regiões, cada uma com sua camada 
apropriada de consciência:  as múlt iplas realidades do jogo, 
sonho, teat ro, teoria, cerimônia e assim por diante.  

“Na medida em que se passava de um  domínio para 
out ro da realidade social”  ( . . .)  se t razia “um  m odo de consci-
ência para o prim eiro plano, relegando o restante para um 
segundo plano”. Só no domínio da vida cot idiana ou do senso 

                                          

41 Cf. Berger, Ibidem op.cit, p. 44. 
42 Cf. Ib. p.247. 
43  Sartre, Jean Paul: �Critique de la Raison Dialectique � Tome I : théorie 

des ensambles pratiques (précedé de Questions de Méthode)�, Paris, Gallimard, 
1960, 756 pp. Veja pág. 98. 
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com um  é que não teríam os consciência em  absoluto de es-
tarm os operando num  dom ínio de significados const ruídos.  

Possivelm ente, o caráter “ radical”  quest ionado pelos 
cr ít icos da nossa disciplina esteja nessa crít ica da tendência 
v ista com o alienante da v ida cot idiana, e da ut ilização da 
sociologia do conhecim ento com o at itude oposta ao conser-
vador ism o do est rutural- funcionalism o, acusado este últ im o 
de j ust if icar  a reif icação dos papéis sociais.   

Nada obstante, pelo que vimos do “paradigma” de Schutz 
desdobrando-se a part ir da reciprocidade de perspect ivas entre 
as consciências, podemos notar que a objeção dos crít icos rotu-
lando "radical" a sociologia do conhecimento refere-se a um 
tópico do estudo sociológico das relações com outrem, como 
forma de sociabilidade, de que se ocupa a microssociologia, 
tópico esse que em maneira alguma pudera servir para objetar 
e muito menos impugnar a orientação da sociologia do conhe-
cimento para estudar os coeficientes humanos e sociais.  

Realismo de Saint-Simon 
ﾓEm  out ra passagem , não deixa de ser curioso que 

crít icos aparentem ente cont rár ios à sociologia do conheci-
m ento sejam  os m esm os a declarar e a recom endar que se 
considere a Saint-Simon 44  com o “o pai da sociologia”  45  
quando o posicionam ento desse m est re fundador é favorável 
à sociologia do conhecim ento.  

Com  efeito, no realism o de Saint-Simon, a sociologia 
deve manter o paralelismo e a interpenet ração dos modos de 
produção m aterial e dos sistem as de conhecim ento, que afi-
nal são som ente aspectos parciais dos “ regim es”  ou, com o 
diríam os hoje, dos t ipos de est ruturas sociais 46 .   

Se a sociologia de Saint-Sim on se defronta a lim itações 
provenientes de seu panteísmo latente (conducente a uma 
harm onia ot im ista que m inim iza os conflitos e as ant inom ias 
ent re as classes, ent re Estado e Sociedade, etc.) ,  e encara 
dificuldades oriundas da confusão ent re a sociologia e a filo-

 

44 Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon, (1760 � 1825).  
45 Giddens, A: �A Estrutura de Classes das Sociedades Avançadas�, p. 25.  
46 Gurvitch, G (1894-1965): �Problemas de Sociologia do Conhecimento�, In 

Gurvitch (Ed.) et Al.�Tratado de Sociologia - Vol.2�, Trad: Ma. José Marinho, 
Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto, 1968, [da pág.145 a 189] 
(1ª edição em Francês: PUF, Paris, 1960). Cf. pág. 147. Op.Cit. 
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sofia da histór ia (anunciando a vinda do período orgânico, 
sem  conflito) , no seu realism o, por cont ra, cabe à sociolo-
gia  estudar  o esforço colet ivo com o consist indo tan to 
“na produção dos bens m ater ia is por  m eio do t rabalh o 
sob diferentes form as”, quanto na “produção das for -
m as de conhecer” (esforço extensível à “produção das for-
m as de est im ar”  nas dout r inas m orais) .  

Estudando a “constante correspondência ent re as inst i-
tuições e as ideias”, Saint-Sim on propõe um  esquem a para a 
sociologia do conhecim ento segundo o qual aos regimes “m i-
litares”  (conquista, escravatura, servidão, agricultura, etc.)  
corresponde em  part icular o conhecim ento teológico, e aos 
regimes indust r iais o conhecim ento técnico, de que o conhe-
cim ento cient ífico é apenas um  sucedâneo.  

Mas não é tudo. Gurvitch nota a concepção cient ífica 
ou determ iníst ica da sociologia e nos lem bra que Durkheim  
vai buscar conscientem ente o term o “ fisiologia social”  em  
Saint-Sim on, concebido com o “os m odos de operar”  da soci-
edade im plicando a liberdade hum ana 47 .   

Neste enfoque de Saint-Simon se entende bem que a 
sociedade seja “um a enorm e oficina”  cham ada a dom inar, 
não os indivíduos, m as a natureza, e que “a reunião dos 
hom ens const itu i um  verdadeiro ser ”,  mas este ser é um  
esforço sim ultaneam ente colet ivo e individual ,  e é i-
gual, recíproca ou paralela sua capacidade em "espir itualis-
m o" (psicologia colet iva, conhecim ento, vida m oral, vida do 
direito, dent re out ros setores das obras de civilização)  e em 
"m aterialismo" (m orfologia social, incluindo os recursos, e-
quipam entos, ferram entas, enfim , a infra-est rutura) .   

Daí a noção de quadros socia is ( inclu indo os Nós, 
os agrupam entos socia is par t icu lares, as classes, a s 
sociedades globais) ,  com o níveis na configuração da vida 
das sociedades quanto a sua capacidade igual ou recíproca 
em  "espir itualism o" (psicologia colet iva, conhecim ento, vida 
m oral, vida do direito, dent re out ros setores das obras de 
civilização)  e em  m aterialism o (morfologia social,  infra-
est rutura) , com o disse.  

 

47 Gurvitch, G.: �Breve Esboço da História da Sociologia�, in Gurvitch et al.: 
�Tratado de Sociologia - vol.1", trad. Rui Cabeçadas, revisão: Alberto Ferreira, 
Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, [da pag.51 até págs.98]. 2ª edição corrigida 
(1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1957). CF. págs. 57 segs. Op. Cit. 
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Sem  dúvida, crít icos com o Anthony Giddens assinalam 
que o t ipo de sociedade indust r ial é sempre calcado na ob-
servação da divisão do t rabalho (a grande oficina e suas en-
grenagens) , porém  parece não levar em  conta que o estudo 
dos determ inism os sociais e sociológicos está liberto da pro-
jeção de um  determ inism o único em  sociologia, quase sem -
pre ident ificado ao modo de produção capitalista (sobrevi-
vência da filosofia da histór ia do século XI X) , ainda que esse 
determ inism o único seja t ratado – à m aneira dos escritos 
sobre o realismo, de George Lukacs (1885 -  1971)  – como 
engrenagem  montada na e sobre a divisão do t rabalho em 
regime capitalista, e t ida como válida e eficaz acim a dos 
t ipos de sociedades part iculares e suas est ruturas.  

 

O legado histórico da sociologia que se nutre em Sa-
int-Simon (e no �jovem� Marx) é notadamente sociologia 
diferencial. 

 
Nada obstante, dizer que a t radição de Saint-Sim on 

deu poucas cont r ibuições im portantes à teoria de classes 48  
leva a desconsiderar que a teoria sociológica de est ruturas ou 
de sociedades histór icas só é eficaz do ponto de vista da 
explicação, só ult rapassa os dogm at ism os e os preconceitos, 
se for precedida do estudo (dialét ico)  dos determ inismos 
sociais, a fim  de colocar em  relevo não só a análise dos ní-
veis de realidade cuja hierarquia integra as est ruturas soci-
ais, m as, a fim  de ressaltar que não há unificação sociológica 
dos fatos, das m anifestações ou m undos part iculares de rea-
lidade ( incluindo as classes sociais com o unidades colet ivas 
reais, m as parciais)  sem  o concurso da liberdade hum ana 
interveniente nesses determ inism os, de m aneira realista e 
não sim plesm ente lógica ou m atem át ica.  

A “ t radição”  histórica da sociologia que se nut re em  
Saint-Sim on (e no “ jovem ”  Marx)  é notadam ente sociologia 
diferencial (voltada para o estudo das variações nos quadros 
sociais)  e não apenas sociologia sistem át ica ( lim itada ao 
estudo das regularidades tendenciais) , estando melhor “apa-
relhada”  que esta últ im a para isolar os preconceitos filosófi-
cos inconscientes e desm ontar os dogm at ism os.  

                                          

48 Giddens, A: �A Estrutura de Classes das Sociedades Avançadas�, op.cit.p 28. 
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Ademais, note-se que, a respeito da decadência do Es-
tado e do Cont rato no final do século XI X 49 ,  exatam ente 
com esses termos seguintes, Ém ile Durkheim  (1858 -  1917)  
desenvolverá seu conceito de “am orfism o social”  50 ·. 

Para esse importante autor e mestre fundador da sociolo-
gia como disciplina científica, a significação sociológica de tal 
decadência está em que a mesma se faz em  proveito do di-
reito social autônom o , que impulsionará o desenvolvimento 
da estrutura de classes no começo do século XX, com as rela-
ções colet ivas produzindo sem a imposição estatal ( isto é, em 
soberania social)  os acordos, as convenções e os contratos cole-
t ivos no mundo do trabalho e da produção industrial.  

 

O mundo de realidade social ultrapassa qualquer imposi-
ção de condutas preestabelecidas, tal o diferencial da sociologia. 

 
A realidade social exclui o chamado "princípio de obedi-

ência à ordem" que rege as consciências fechadas sobre si 
mesmas, introspect ivas. Aliás, por via de tal negação, o fato 
de que o mundo de realidade social ult rapassa qualquer impo-
sição de condutas preestabelecidas, const itui importante dife-
rencial da sociologia, a quem repugna o paradigma da filosofia 
social de Thomas Hobbes (1588 -  1679) , acolhido em especial 
pelos cientistas polít icos, notadamente o falso postulado da 
natureza heterogênea, levando ao atomismo que fragmenta a 
realidade social em uma poeira de indivíduos isolados ("o ho-
mem é o lobo do homem"), suportes de reflexos condicionados. 

Para o sociólogo, suscitando as imanentes forças psicosso-
ciológicas de pressão e de atração, a integração no conjunto da 
realidade social ultrapassa qualquer força de imposição, qual-

                                          

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

50 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. 
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quer força que se imponha logicamente do exterior, ainda que 
chamada a distribuir prest ígio e influência.  

A redução de qualquer  sociabilidade sem  diferenciá- la 
à sim ples interdependência e interação recíproca é um  e-
quívoco, de que não escapou Gabr iel Tarde (1843 — 1904)  
em  seu debate com  Durkheim 51 .  

ﾓNote-se para concluir que o problema das classes so-
ciais foi vivamente discut ido e suscitou forte interesse na cha-
mada “École durkheim ienne”  52 . Contribuições substanciais 
foram aportadas por Marcel Mauss (1872 -  1950) , Celest in 
Bouglé (1870 – 1940) , François Sim iand (1873 – 1935)  e por 
Maurice Halbwachs (1877 -  1945) à sociologia das classes 
sociais, sendo a obra deste últ imo que, seu sucessor no ensi-
no, o notável Georges Gurvitch examinará det idamente antes 
de propor o conceito sociológico diferencial de classes sociais 
53 . Além disso, será da “ t radição”  de Saint-Simon que virá o 
compromisso com a explicação em sociologia, sem o qual é 
fácil enveredar através de portas já abertas 54 .  

Finalmente, Saint-Simon trata do que é a realidade soci-
al;  t rata da relação entre produção material e produção espiri-
tual;  das fases “militar”, “ industrial”  e das épocas “crít icas” ;  da 
dissolução futura do Estado na sociedade econômica e, final-
mente, trata das classes sociais. Saint-Simon apenas vê na 
economia, na vida moral e na vida intelectual aspectos de uma 
atividade colet iva total;  é a correspondência entre estrutura 
social, produção econômica, propriedade, regime polít ico, ideias 
intelectuais e morais, assim como os seus conflitos possíveis, 
que o interessam.  

 
* * *   

 

51 Outro equívoco é cometido por Sartre que, sem ter em conta o problema 
sociológico da formação de um grupo estruturado, identifica o coletivo à sociabi-
lidade das séries ou coleções de indivíduos e suas interações (como as pessoas 
em um ponto de ônibus, por exemplo). Cf. J P S: "Critique de.� op. cit. 

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

53 Gurvitch: �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. 
54 Circunstância esta que parece acontecer com o próprio Giddens, que declara tentar 
�estabelecer� proposições que �são convencionais e já amplamente aceites� (ib.p.20). 
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Aspectos do tem a do 

I m pacto da ciência e da tecnologia 

Na sociedade 

 

Internet e Cultura do Compartilhamento  

Ou:   
Notas sobre a m udança na I ndúst r ia cultural em  face das 

redes de inform ação ( t ics)  
 

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

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

Trata-se de uma quant idade gigantesca de informação 
que flui de forma descent ralizada e frenét ica pela rede 55 .   

No estudo dessa situação da indúst r ia cultural na soci-
edade de inform ação e por efeito desta, a Teoria de Com uni-
cação Social não só nos oferece (a)  -  um a descrição da m en-
talidade no círculo social dos adm inist radores e usuários das 

                                          

 

55 Apud Machado, Jorge Alberto S.: �Difusão do conhecimento e inovação - 
o Acesso Aberto a publicações científicas� pdf 2005, Gestão de Políticas Públicas, 
EACH/USP, http://www.acessoaberto.org/acesso_aberto_carta_de_sao_paulo.pdf  confe-
rido em 13/01/2011  e  em 22/09/2011. 

http://www.acessoaberto.org/acesso_aberto_carta_de_sao_paulo.pdf
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redes de redes, à qual cham a “cultura do com part ilham ento”, 
mas, por esta via, sem esclarecer sobre as competências 
próprias às tecnologias, nos deixa ver (b)  -  um a noção do 
conhecim ento com o conteúdo im presso/  gravado com unicado 
nos produtos da indúst r ia cultural (o que nos anos sessenta e 
setenta cham ava-se “m ensagem ” :  o m eio é a m ensagem ), 
bastante subm et ida ao ponto de vista da tecnologia da in-
form ação e ao aspecto quant itat ivo;  (c)  -  põe em  relevo as 
m udanças verificadas no com plexo sistem a de produção, 
dist r ibuição, logíst ica, planejam ento que envolvia as relações 
ent re o produtor/ autor e o consum idor na indúst ria cultural. 

Quer dizer:  tomadas em  conjunto, as tecnologias da 
inform ação e com unicação e a dinâm ica da I nternet , tanto 
pela int rodução do suporte vir tual quanto pela expansão das 
redes “P2P”, t iveram  várias consequências levando a quebrar 
o elo em  torno da função de fazer o conhecim ento /  inform a-
ção /  m ensagem  chegar ao cidadão /  consum idor, que, m ui-
tas vezes era uma função assum ida pelas editoras e gravado-
ras com  suporte convencional.   

Um a dessas consequências foi colocar em  xeque a 
propriedade do conhecim ento, pois “qualquer obra hum ana 
que possa ser convert ida em bits pode ser reproduzida inde-
term inadas vezes e facilmente dist r ibuída” ;  em  face dessa 
qualidade inverteu-se o procedim ento da comercialização, 
falando-se m ais em  “vender o suporte do que a inform ação”, 
com  tendência a “pagar apenas pelos átom os";  além  disso, 
nesse âmbito digital,  observou-se o surgim ento de “uma 
com unhão de bens culturais, técnicos e cient íficos considera-
dos ‘públicos’, " ( .. .)  em  que o único const rangim ento para a 
reprodução /  dist r ibuição deve ser o cont role do autor sobre 
a integridade de seu t rabalho, o direito de sua propriedade 
intelectual e devida citação”  56 .  

Deste modo, afirma-se a exigência de rever os papéis 
econôm icos, para o que a Teoria de Com unicação Social su-
gere que o contexto configurado pelos program as peer- to-
peer  (P2P)  seja tomado como modelo.  Estaríamos diante de 
um  contexto em  que “a inform ação e, pr incipalm ente, o co-
nhecim ento são tanto insum os com o produtos cada vez m ais 
im portantes para a produção cultural, econôm ica, art íst ica, 

 

56 Machado, �Difusão do conhecimento e..." op.cit. 2005. 
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intelectual e, assim , para o desenvolvim ento econômico e 
social”,  estabelecendo-se a configuração de “um  novo para-
digma da difusão e const rução do conhecimento”, o qual 
seria observado no “com part ilham ento at ravés das redes de 
cr iação e inovação”. 

Nos term os da Teoria de Com unicação Social, esse 
m odelo pr incipal de análise e interpretação é o seguinte:  “O 
com part ilham ento do conhecim ento tem  sido a base da ino-
vação e da produção de novos conhecim entos. As m odernas 
tecnologias de inform ação e com unicação proporcionam  fer-
ram entas inovadoras para o intercâm bio de conhecim ento em   
nível global e em  tempo real;  consolida-se cada vez mais 
um a cultura do com part ilham ento,  baseada principalm ente 
nas com unidades de interesses e, cada vez m ais, na t roca 
ent re part iculares – nas redes do t ipo P2P”  57 .  

 

Novo paradigma de construção do conhecimento 
 
Em  realidade, o que a Teoria de Com unicação Social 

quer dizer quando nos fala de um novo paradigm a de cons-
t rução do conhecim ento, não é tanto o fato de que as tecno-
logias da inform ação possibilitem  ao conhecim ento técnico 
ser const ruído em  seus conteúdos lógico-num éricos pelas 
próprias ferramentas tecnológicas, ou que as tecnologias 
sejam  const ruídas pelas próprias tecnologias (os com putado-
res const roem  com putadores, robôs const roem  robôs) .  

Trata-se sim plesm ente de que, ao quebrar-se o elo 
convencional em  torno da função de fazer o conhecimento /  
inform ação /  m ensagem  chegar ao consum idor, a difusão 
desse conhecim ento, tal com o disponibilizado na indúst r ia 
cultural, passa a sofrer os efeitos das redes de redes, de tal 
sorte que “o com part ilham ento desse conhecim ento tem  sido 
a base da inovação e da produção de novos conhecim entos”. 

A noção de “construção”  do conhecimento é, portanto 
empregada no sent ido preciso de que o conhecimento /  infor-
mação /  mensagem não é mais imposto desde cima pela indús-
tria cultural, mas o usufruto do mesmo, como conteúdo impres-
so /  gravado socialmente comunicado, resulta do círculo dos 
administradores e usuários das novas tecnologias da informa-

 

57 Machado, �Difusão do conhecimento e..." op.cit. 2005. 
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ção, sobretudo do compartilhamento e das trocas entre os par-
t iculares, que é decorrente das novas redes de redes P2P 58 . 

Adm ite-se, então, que esse conhecim ento/  inform ação/  
mensagem  assim  difundido e desfrutado em  redes de redes, 
int roduz novas referências para a com preensão dos papéis 
sociais na indúst r ia cultural.  

 Por sua vinculação direta aos m eios tecnológicos de 
difusão da inform ação, ou com o extensão desses m eios, 
sobretudo pela magnitude do seu volume e rapidez, tais co-
nhecim entos em  redes adquirem  um  valor econôm ico próprio 
que anteriormente não se verificava 59 . 

Daí falar-se em  conhecim ento- insum o e em  conheci-
m ento-produto para chegar a um a análise dessa situação em  
que, “um a quant idade gigantesca de inform ação flui de for-
m a descent ralizada e frenét ica pela rede”.  

Quer dizer, t rata-se de um a configuração part icular do 
conhecim ento técnico, com o at ividade de selecionar e classi-
ficar as inform ações recebidas das redes com  o fim  de fabri-
car, confeccionar ou elaborar produtos que retornem as in-
form ações para as redes, em  um  encadeam ento sucessivo e 
ininterrupto no qual toda a inform ação já é um  conhecim ento 
técnico, já é um a at ividade de selecionar e classificar infor-
m ações em  redes, conhecim ento tornado inform ação por seu 
estatuto duplam ente inst rum ental nessa corrente circular (a 
inform ação com o conhecim ento/  insum o e conhecim ento/  
produto e vice-versa)  e todo o consum idor/  usuário vem  a 
ser, de algum a m aneira, autor/  produtor cultural e vice-
versa, com  todos esses papéis sociais revertendo em  benefí-
cio do desenvolvim ento sustentado das próprias tecnologias 
da inform ação. Tal o seu valor econôm ico. 

 
* * *  

 
 
 

 

58 Recente pesquisa internacional confirmou a predominância interconti-
nental das redes P2P em 2010. Acesse a Web da Sandvine e verifique  
http://www.sandvine.com/news/global_broadband_trends.asp

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

http://www.sandvine.com/news/global_broadband_trends.asp
http://www.krisis.org/2004/quest-ce-que-la-valeur
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Internet e Utilitarismo 
 
 

 A representação do conhecimento como insumo ou produto 
promove os valores do utilitarismo. 

 
Portanto, a novidade não é tanto o increm ento do co-

nhecim ento técnico, que já é predom inante no século vinte, 
mas, sim , a mudança dos papéis econôm icos na indúst r ia 
cultural em  decorrência desse increm ento, os quais passam  a 
reverter em  benefício do desenvolvimento das tecnologias da 
inform ação /  com unicação, pressionando não só a indúst r ia 
cultural,  m as toda a indúst r ia do copyright .    

A Teoria de Com unicação Social sofre, pois, os efeitos 
dessa pegada pelas t ics e nos deixa ver seu componente 
discursivo na sua própria m aneira de form ular tal configura-
ção part icular de um  conhecim ento técnico com  acréscim o de 
valor no sistem a cognit ivo. Daí representá- lo em  term os de 
“conhecim ento- insum o”  e de “conhecim ento produto”  pro-
movendo desse modo, nessa representação, os valores do 
ut ilitarism o:  não será tanto o conhecim ento que im porta, 
mas a ut ilidade da at iv idade classificadora – como insumo – 
para o desenvolvimento das tecnologias da comunicação, 
considerado com o um  progresso benéfico. 

Resumindo:  em face da potenciação do conhecimento 
técnico como atividade classificadora em redes, diretamente 
exercida no prolongamento das próprias tecnologias da infor-
mação e em benefício do desenvolvimento destas – e que, em 
consequência, revela-se uma atividade subsidiária – cabe inda-
gar se, ao conceituar tal at ividade classificadora em redes como 
conhecimento- insumo (um valor econômico ou sócio econômi-
co), a Teoria de Comunicação Social não estaria incorrendo 
numa projeção pelo ut ilitarismo para o domínio dos símbolos 
sociais daquela potenciação do conhecimento técnico?   

Deveríam os, então, adm it ir  um a “noção tecnológica do 
conhecimento”  para diferenciar a at ividade técnica que im -
pulsiona o desenvolvimento das próprias t ics ao invés de 
preservar a compreensão sociológica daquela potenciação do 
conhecim ento técnico?  
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Se for  est e o caso,  a “ cult ura do com par t i lham ento”  
ser ia o m odo pelo qual o desenvolv im ento das t ecnologias 
da inform ação se benef icia da m udança dos papéis na in-
dúst r ia cult ural e v ice-versa.   

Não que a projeção pelo ut ilitarism o careça de proce-
dência ou deva ser repelida com o est ranha ao cam po da 
Teoria de Com unicação Social. Pelo cont rár io:  antes de pré-
judiciar  a m irada sobre a m ídia e as tecnologias da inform a-
ção, o ut ilitar ism o m oderno a favorece na m edida em que 
const itui uma filosofia pública preconizando que “as ações 
públicas só possam  ser julgadas pelas conseqüências benéfi-
cas que elas possam  ter”  para a vida em  com um . 

Com o se sabe, a defesa de um  engenhoso ‘ut ilitarismo 
liberal’ como filosofia pública é notada por alguns estudiosos 
com o um a ideia que já pode ser encont rada em  John Stuart  
Mill.  Admite-se (a)  que o fato do ut ilitar ism o não incent ivar 
“o cumprimento indiscrim inado de prom essas e a expressão 
da verdade”, embora seja fatal ao nível social, seria pelo 
menos aceitável ao nível polít ico-público;  (b)  que a noção 
vaga de “ felicidade”  ali adotada seria um  m odo de cr iar “um 
espaço de negociação ent re interesses diferentes e conflitan-
tes, respeitando as tendências pluralistas das sociedades 
contemporâneas”, tanto mais que “a variedade das escolhas 
aumenta a possibilidade da felicidade, pr incipalmente em 
um a sociedade pluralista” ;  (c)  – que o ut ilitarism o das ações 
ao nível m oral é ineficaz e tem  resultados cont ra- intuit ivos [ o 
im perat ivo de que cada ação deva ser ponderada de forma 
que maxim ize a felicidade do maior número não garante 
cont ra os abusos] . (d)  -  que o ut ilitarism o liberal é um  ut ilita-
r ismo polít ico que pode (deve)  ser eficaz e cujos resultados 
cont ra- intuit ivos são bloqueados pela sua vertente liberal. 
Por fim , adm ite-se que as ideias de dem ocracia, progresso e 
de direito à escolha são t rês ideias enraizadas na cultura 
pública que podem ser explicadas em termos ut ilitar istas [ a 
dem ocracia pode ser vista com o um a espécie de Ut ilitar ism o 
aplicado, na medida em que, sendo o governo da maioria, 
defenderá os interesses do m aior número] .  

Assim  sendo, o ut ilitar ism o liberal estaria longe de ser 
um a proposta inconsistente, e a idéia de que um a das fun-
ções da polít ica é promover o bem-estar humano, encont ra 
nele um a just ificação teórica aparentem ente adequada.  
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Além disso, com apoio em pensadores influentes 60 , al-
guns autores sustentam conclusões favoráveis a esta linha de 
reflexão, argumentando que:  “nas discussões acerca do utilita-
rismo, muitas vezes ataca-se exclusivamente a sua versão clás-
sica ignorando o utilitarismo liberal de John Stuart  Mill. O utilita-
rismo liberal das ações escapa aos paradoxos propostos pelos 
crít icos do utilitarismo [ não conseguiria evitar a ‘veneração das 
regras’ e deixaria de ser ut ilitarismo] . O utilitarismo das regras 
reduz-se de fato ao utilitarismo das ações, mas o ut ilitarismo 
liberal é um utilitarismo das ações capaz de bloquear os efeitos 
contra- intuit ivos graças a sua vertente liberal”  61 .  

 

A atividade que se desenrola em prolongamento da ferramenta 
tecnológica incorpora um incremento estranho aos juízos cognitivos 

  
Do ponto de vista da sociologia, o term o conhecim ento 

não é ut ilizado para "representar"  at iv idade de out ra ordem  
(com o a inteligência art ificial, no sent ido am plo deste term o) , 
nem  encobre projeção de valores m orais ou filosóficos.  Do 
que foi dito acim a, a at ividade de selecionar e classificar as 
informações recebidas das redes com o fim  de fabricar, con-
feccionar ou elaborar produtos que retornem  as inform ações 
para as redes, é, com  certeza, conhecim ento técnico, m as 
se, assim ilando um  increm ento de ordem  tecnológica, essa 
at ividade pode ter o efeito de beneficiar o desenvolvimento 
sustentado das próprias tecnologias da inform ação, e vice-
versa, revela-se um  valor sócio-econôm ico que já ext rapola e 
é exterior ao nível do conhecimento propriam ente dito, ainda 
que ao m esm o apareça acoplado. Nesse sent ido, a at ividade 
que se desenrola em  prolongam ento da ferram enta tecnoló-
gica incorpora um  increm ento ( “accroissem ent ” )  est ranho 
aos juízos cognit ivos. 

  Ainda que, em  sua sim bolização com o com part i-
lham ento  se possa falar de uma “apreensão”  indireta relat i-
vam ente ao ciberespaço, está claro que, sendo este últ im o 

                                          

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

61 Cf. Bizarro, Sara: "Utilitarismo Moral e Utilitarismo Político", Revista Inte-
lecto (Sociedade Portuguesa de Filosofia) Nº 5/ arquivo � Fevereiro 2001 
http://www.reocities.com/revistaintelecto/utilitar.html (conferido em 01/11). 

http://www.reocities.com/revistaintelecto/utilitar.html
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uma extensão dos conteúdos única e exclusivamente lógico-
num éricos, não se t rata das am plitudes concretas apreendi-
das na experiência hum ana, base dos objetos do conheci-
m ento correlacionado na realidade social existente, haja vista 
a parte que cabe às máquinas inteligentes em tal “apreen-
são”, ou m elhor, " interação cibernét ica". 

A sociologia do conhecimento, como disciplina das Ciên-
cias Humanas, já mostrou que a capacidade cognit iva de desco-
brir e formular correlações e t irar inferências gera-se no espaço 
da sociabilidade que, neste caso, vem a ser verificada e confir-
mada como coeficiente existencial do conhecimento 62

Em relação ao ciberespaço, a capacidade cognit iva de 
encont rar correlações e t irar inferências já está posta com  
anterior idade ao uso das m áquinas elet rônicas e das redes de 
redes, cabendo falar antes de aprendizado e sim bolização do 
que apreensão ou cognição. Antes da I nternet  há out ras co-
nexões de com unicação à distância, sendo característ ica das 
sociedades indust r iais a formação dos públicos polít icos que 
se com unicam  a grandes distâncias (deste fato, encolhidas) .  

A cultura do compart ilhamento intensifica a comunica-
ção social com a reflexão colet iva mediante debates nas mí-
dias, leituras, publicações, reuniões, dentre outros espaços de 
formação de um sent imento colet ivo, revelando uma compre-
ensão da função que o ciberespaço está chamado a desempe-
nhar como futuro virtual (no duplo sent ido dessa expressão) .  

Conhecimento e Sociologia 

Para dim ensionar o alcance da sociabilidade hum ana 
no conhecim ento, cabe lem brar as constatações de Durkheim  
(1858-1917)  em favor da sociologia, seguintes:  “as categori-
as lógicas são sociais em  segundo grau... não só a sociedade 
as inst itui, m as const ituem  aspectos diferentes do ser social 
que lhes servem  de conteúdo... O ritm o da vida social é que 
se encont ra na base da categoria do tem po;  é o espaço ocu-
pado pela sociedade que forneceu a matéria da categoria do 

 

62 O coeficiente existencial do conhecimento inclui os coeficientes humanos 
(aspectos pragmáticos, políticos e ideológicos) e os coeficientes sociais (varia-
ções nas relações entre os quadros sociais e o conhecimento). A respeito disto, 
vejam Gurvitch, Georges (1894-1965): �Los Marcos Sociales Del Conocimiento�, 
Tradução: Mário Giacchino, Monte Avila, Caracas, 1969, 289 págs. - 1ª edição 
em Francês: Paris, Puf, 1966. 
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espaço;  fora a força colet iva que cr iou o protót ipo do concei-
to de força eficaz, o elemento essencial da categor ia de cau-
salidade... O conceito de totalidade é, afinal, a form a abst ra-
ta do conceito de sociedade”  63  .  

De fato, em  acordo com  esta or ientação, na explicação 
dos fatos e est ruturas sociais, o sociólogo descreve e aplica 
os diversos procedim entos dialét icos de intermediação que 
encont ra na própria realidade social descoberta, para fazer 
ressaltar o acordo ou desacordo do conhecim ento em  corre-
lações funcionais com  os quadros sociais.  

Essa atitude de descrever correlações exclui qualquer “ in-
vencionismo” e não induz à “deformação” alguma, mas pode 
certamente favorecer a diminuição da importância do coeficien-
te existencial do conhecimento pela tomada de consciência.  

A liberdade humana de escolha, decisão ou de criação, antes 
de se limitar ao indivíduo, em part icular ao sociólogo, se afirma 
também nas manifestações coletivas as quais estruturam elas 
mesmas a realidade social que, por essa razão não pode ser 
mais do que “descoberta”  pelo sociólogo (e não inventada).  

 Antes de prosseguir descrevendo essa via de compre-
ensão do conhecim ento em  correlações funcionais, podem os 
fazer um  ret rospecto sobre as correntes intelectuais do sécu-
lo XX a fim  de corroborar a assert iva de que a at ividade que 
se desenrola em  prolongam ento da ferram enta tecnológica 
cibernét ica incorpora um  increm ento ( "accroissem ent")  es-
t ranho aos juízos cognit ivos. 

 Basta lem brarm o-nos da análise crít ica filosófica pio-
neira em  seu alcance sociológico desenvolvida nos anos ses-
senta por Henri Lefebvre 64  que, pressent indo a t r ilha de 
um a sociologia do conhecim ento filosófico, esse autor ali 
exam ina a aproxim ação da filosofia existencial e fenom eno-
lógica de Heidegger com  a teoria social. 

 

63 Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): �Problemas de Sociologia do Conheci-
mento�, In Gurvitch (Editor) et al. "Tratado de Sociologia - Vol.2�, Tradução: Ma. 
José Marinho, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968, Págs. 
145 a 189 � 1ª edição em Francês: PUF, Paris, 1960 � ver pág.149. Op.Cit. 

64 Cf. Lefebvre, H.:« Metafilosofia: Prolegômenos », tradução e introdução 
Rolando Corbusier, Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1967, 399 pp. 
(1ª edição em Francês: Paris, Ed. De Minuit, 1965) ver capítulo 5: �Mimesis e 
Práxis�, págs. 246 a 264 
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Quer dizer, no curso de uma reflexão com base socioló-
gica em torno ao problema da relação entre a lógica e a dialé-
t ica, por um lado, tomada essa relação como se resolvendo na 
práxis e levando à superação da filosofia, entendida esta, por 
sua vez, no marco da “ teoria do conhecimento”  legada do 
século XVI I I  como projetando a concepção de um EU genérico, 
idênt ico em todos, e, por outro lado, desenvolvendo o que 
chamou “ teoria geral das estabilidades”  ( ib. pp. 254 sq) , Henri 
Lefebvre aprecia a proposição heideggeriana sobre a ciência, 
incluindo a Cibernét ica, entendida como “ teoria do real”  e 
“ teoria da práxis operat iva”  (praxeologia) , assim considerada 
como uma proposição de constatação do desenvolvimento 
contemporâneo que uniu ciência e técnica. Em outras pala-
vras, essa análise toma a ciência moderna e seus gigantescos 
disposit ivos técnicos planetários como “ realização teórica”. 

Podem -se ver as duas orientações seguintes:  (a)  – re-
lacionando, por um  lado, a praxeologia tomada como consta-
tação do desenvolvimento e, por out ro lado, a situação de 
que, nas sociedades divididas em classes, as representações 
ou m anifestações da vida m ental – conceituações, sim boliza-
ções, projeções – sofrem  os efeitos de um a causalidade sin-
gular designada “ lei tendencial da polarização”, que as apro-
xim a ou as afasta do conteúdo ( real)  ( ib.p.259) ;  (b)  -  bus-
cando com  essa aplicação sociológica explicar a ocorrência da 
constatada “ realização teórica”, na qual, (b1)  -  pelo im perat i-
vo de coerência do processo de realização, se inscreve a 
supressão da cisão ent re a representação e o real, supressão 
esta que, no plano da filosofia, at inge a própria (ant iga)  “Te-
oria do Conhecim ento”  (notadam ente as correntes intelectu-
ais do neokant ism o) , já que, (b2)  -  aquela cisão agora su-
prim ida, m as afirm ada nesse suprim ir-se com o aspecto da 
separação ent re ser e conhecer, era posta no pensamento 
filosófico pelo “entendim ento analít ico”  (neokant ism o) , não 
sendo do âm bito da razão dialét ica (que não projeta nenhum  
juízo a-prior i) . Desse m odo, no m om ento lógico- filosófico 
subsequente e como efeito da observada “ lei tendencial da 
polar ização" de tal m odo aplicada, verifica-se então um a 
configuração part icular em  que as representações e a práxis 
reduzem  o conteúdo, reduzem  a vida hum ana ( real)  a um a 
vida abst rata (cf. ib.pp.259/ 260) .  
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ﾓO autômato e o estatuto do objeto técnico. 
Para Lefebvre, citando o “ jovem ”  Marx e Hegel, a tal 

configuração part icular redut iva deve ser refer ida à especiali-
zação (das funções na sociedade indust r ial) ,  com preendendo 
nela e por m eio dela a abst ração e a cisão da at iv idade, que 
o hom em  tom a por realidade e por coisa em que absorver 
sua consciência, em  “um a aparente realização de si m esm o”. 

Neste ponto, com  base na dicotom ia sociológica do ní-
vel organizado de realidade social e do fluxo espontâneo da 
vida colet iva, desdobra-se o argum ento do autôm ato,  seguin-
te:  (a) -  ao se lim itar na cisão da at ividade, o homem  se situa 
ele próprio no “ reino animal do espír ito”, ao qual igualm ente 
se rest r inge – noção esta t irada de “A Fenom enologia do 
Espír ito”, de Hegel, 65 ;  ( b) -  surge,  então,  a f igura do “ ani-
m al abst rato”,  designando o hom em  com o anim al sem  v ida 
espontânea,  pr ivado dos im pulsos v it ais caract er íst icos;  
( c) -  f igura esta cuj o surgim ento na leit ura da obra de Marx  
cor responde a um  paralelo com  a t eor ia do “ obj et o abst ra-
t o”,  com preendendo est e a m ercador ia e o dinheiro,  “ que 
alienam  e reif icam  a at iv idade cindida”,  ( d)  -  sendo que é 
possível ent rever  nessa t eor ia,  por  sua vez,  a fórm ula pr i-
v ilegiada da própr ia t eor ia da realização t eór ica,  t ida esta 
in icialm ente com o or iginalidade da proposição heidegger i-
ana,  m as que,  por  v ia do paralelo assinalado,  vem  a t er  
sua verdadeira font e revelada em  Marx.  

Ent retanto, ao cont rário do que poderia parecer, com o 
autôm ato assim  surgido e figurado na realização teórica, o 
conhecim ento não fica sem  fundam ento.  É que o objeto 
técnico lhe assegura a objet ividade. Quer dizer:  o conheci-
m ento realiza-se no âm bito da prát ica, com o práxis técnica. 

    Então, o problem a de restabelecer o laço ent re o su-
jeito e o objeto desaparece, “porque se resolve na prát ica 
cient ífica, onde, por sua vez, cresce de im portância a noção 
metodológica de sim ulação”.  Daí o autôm ato assum e o co-
nhecer (a ciência)  com o realização teórica. Suprim e ao seu 
modo a cisão entre objeto e sujeito, entre o conhecer e o ser, 

                                          

65 HegeL, G.W.F.: �La Phénoménologie de l´Espirit�, Paris, Aubier, 1939 
(Tome I), 358 pp.; 1947 (Tome II), 359 pp.; Trad. Por Jean Hyppolite (Ed. Lasson 
� J. Hoffmeister, W. II, 4º ed., 1937), título em Alemão: �Die Fhaenomenologie 
dês Geistes�. Veja Tome I p.324; apud Lefébvre, H: op.cit. p.260.             
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entre o real e a representação. Tornado ato prático e realidade, 
o conhecimento não exige mais uma teoria dist inta ( filosófica ou 
neokantiana). O autômato (o mundo do “ robot”  como complexo 
de significações técnicas) tende a captar e a incorporar a si 
mesmo a totalidade do conhecer e das representações, liberan-
do assim o ser humano de sua parte objet iva, permit indo- lhe, 
no entanto, apoiar-se nessa consolidação. 

Paródia fascinant e do hom em  realizado,  o grande 
autôm ato,  a ciência m oderna e seus gigant escos disposit i-
vos t écnicos planetár ios,  o anim al abst rat o em  sua com -
preensão t ot al e sua plena ex t ensão revela- se o sim ulacro 
quase per feit o da t ot alidade apreendida,  v iv ida,  reconst ru-
ída:  é realidade e aparência unif icadas ( ib.p.263) .   

Lefebvre form ula então a indagação cr ít ica f inal em  
face da Cibernét ica com o o grande autôm ato:  “ não é ao 
m esm o tem po, em  plena sim ultaneidade sincronizada, a 
realização e a alienação?”  Adm it indo em  seguida que essa 
indagação é o que perm ite a alguns dizer  que o autôm ato 
as concilia,  logo, as supr im e um a e out ra com o oposição e 
problem a;  e aos out ros afirm ar que o autôm ato leva o con-
flit o ao paroxism o e anuncia a grande superação. 

Figurada nesse tema do im pacto da ciência e da tecno-
logia na sociedade, a “nova”  sociologia do conhecimento no 
século XX, int roduzida por C. Wright  Mills e desenvolvida 
notadam ente ao longo da m onum ental e elucidat iva obra de 
Georges Gurvitch, nos oferece a com preensão dos sistem as 
cognit ivos existentes e empreende a análise das classes e 
formas do conhecimento, que é indispensável para estudar 
as variações do saber, intensificadas hoje em  dia com  o cres-
cim ento da sociedade de redes de inform ação. 

Sem  em bargo, paralelam ente às análises do autom a-
t ism o relacionando cibernét ica, alienação e realização do 
pensam ento teór ico,  com o acabam os de ver,  a cont r ibuição 
da sociologia do conhecim ento para a reflexão da sociedade 
de inform ação deve ser buscada notadam ente na descr ição 
dos sistem as cognit ivos, com o j á assinalam os. 

  

* * *   
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A Mirada Diferencial 

 

 

Alguns autores im portantes do século vinte desprezam 
a variabilidade e desconhecem a crít ica aos paradigmas de 
localização, as lim itações epistemológicas dos esquemas 
cent rados nas categorias de "posição e m ovim ento".  

Com o ensina Bachelard, a confiança que tem os no ab-
soluto da localização é indevida porque, antes de const ituir 
um a exigência propriam ente epistem ológica, essa localização 
encont ra-se na base da linguagem  com o tal,  sendo toda a 
sintaxe de “essência topológica”.  

Há uma lim itação das at r ibuições realíst icas que pre-
tendem  em pregar as palavras “posição”  e “m ovimento”  fora 
do terreno em  que foram  definidas ou onde esses term os são 
definíveis, isto é, nas equações de incerteza descobertas na 
Física Quânt ica e tornadas característ icas de toda a at itude 
cient ífica contemporânea nut r ida da teoria da relat ividade de 
Albert  Einstein (1879 — 1955)  66 .    

Representat ivo dos intelectuais acorrentados aos ant i-
gos paradigmas t irados da vertente hegeliano-marxista da 

                                          

 

66 Desde a revolução de Heisenberg inaugurada em 1927 (Werner Karl Hei-
senberg, 1901-1976) a objeção de que noções tão fundamentais como �posição 
e velocidade� têm sentido universal já não procede.  As qualidades geométricas 
incluindo a posição e a velocidade não têm direito algum a ser chamadas quali-
dades primeiras.  Só há qualidades secundárias, uma vez que toda a qualidade 
é solidária de uma relação (de incerteza) que faz girar as duas intuições funda-
mentais: a corpuscular e a ondulatória, com o domínio da física atômica apre-
sentando-se como �o lugar de junção das intuições contrárias�. Cf Bachelard, 
Gastón (1884 -1962): "Le nouvel esprit scientifique (1934)". 
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dialét ica, para Jean Paul Sart re67  a dialét ica relat ivista não se 
enquadraria na suposta racionalidade do processo histór ico.   

Ent ret ant o,  nem  todos os pensadores que reint erpre-
t aram  a dialét ica de Hegel seguem  or ient ação sem elhante.  
A exceção aqui vai para Ernst  Bloch 68  que,  j á em  1921,  no 
seu m em orável ensaio sobre as colossais insurgências 
cam ponesas dos séculos XV e XVI  69 ,  aplica a dialét ica 
relat iv ist a e põe em  obra a análise cr ít ica histór ica or ien-
tada para a t otalidade m últ ipla.  

Os ant igos paradigm as da dialét ica preservados em  
Sar t re se f ixam  prev iam ente a qualquer  consideração do 
“ novo espír it o cient íf ico”  posto em  obra na m icrof ísica,  na 
t eor ia quânt ica e na m ecânica ondulatór ia,  j á antes dos 
anos de 1930,  com o sabem os.   

 

A dialética sociológica favoreceu a percepção das mudanças 
sociais no interior das estruturas.  

 
Por cont ra, a relat ivização levou à descoberta dos ní-

veis m últ iplos de realidade social,  das correlatas hierarquias 
m últ iplas e possibilitou a constatação de que as hierarquias 
específicas dos agrupam entos part iculares restam  não absor-
vidas e conflitantes com  as hierarquias das classes sociais, 
estendendo a percepção das m udanças sociais ao inter ior das 
est ruturas, e não som ente às posições em  est rat ificação.    

A aplicação da relat ividade em  ciências hum anas e so-
ciais leva a um a dialét ica baseada na experiência hum ana e 

                                          

67 __Sartre, Jean Paul : �Critique de la Raison Dialectique � Tome I : 
théorie des ensambles pratiques� (précedé de Questions de Méthode), 
Paris, Gallimard, 1960, 756pp. 

68 Ver: Bloch, Ernst: Héritage de ce Temps (Erbschaft dieser Zeit, Zürich, 
1935), tradução de Jean Lacoste, Paris, Payot, 1978, 390 pp. Nesta obra há 
uma aplicação da dialética relativista à filosofia sociológica da história, pela 
primeira vez, dentre os pensadores em Ciências Humanas do século XX. Ver tb: 
Bloch, Ernst: �Sujet-Objet: Éclaircissements sur Hegel�, Paris, Ed. Gallimard, 
1977, 498 pp.; Versão francesa por Maurice de Gandillac a partir da edição 
alemã de Frankfurt, editorial Surhkamp, 1962; (1ª edição em alemão: 1951). 

69 Cf. Bloch, Ernst: "Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución"  ("Thomas 
Münzer als Theologe der Revolution", München 1921) Editorial Ciencia Nueva, 
Madrid, 1968. 
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pressupõe a leitura crít ica dos diversos núm eros da revista 
“Dialect ique”  (1947) , em  que os cient istas físicos modernos 
sustentam notadamente a indispensabilidade do procedim en-
to dialét ico operat ivo da com plem entaridade no exame dos 
determ inismos e na elaboração das teorias explicat ivas.  

A crít ica dos sociólogos é que devem  recuperar igual-
mente, nesse estudo, os procedim entos de compensação 
dialét ica, de im plicação mútua, de ambiguidade, ambivalên-
cia, polar ização, reciprocidade de perspect iva.  

Ou seja, se nas ciências da natureza o procedim ento 
operat ivo da complementaridade dialét ica é o único aplicável, 
revela-se insuficiente concluir  que o m esm o deveria valer 
para as ciências do hom em  70  .  

Todavia, para J.P. Sart re em  seu racionalism o original, 
tal dialét ica hiperem pír ica 71  é t ida com o m anifestação em pí-
r ica em  sent ido rest r it ivo ou part icular ista e, portanto, com o 
não sendo dialét ica propriam ente dita. Neste raciocínio, um a 
vez que as condições da experiência venham a passar por 
alterações, a dialét ica sociológica também  se tornaria out ra, 
o que, supostam ente, se esta pretensão fosse cabível, invali-
daria sua idealizada universalidade e lhe im prim ir ia um  cará-
ter t ransitór io t ido arbit rár ia e previamente por indesejado.  

Por contra, uma dialét ica sociológica complexa e pluralis-
ta está em medida de expressar a própria mult iplicidade dos 
tempos sociais gerados pelas estruturas em estado de mudança 
interior.  Quer dizer, se esta mudança interior torna fragmenta-
da em uma mult iplicidade as tensões entre posição e movimen-
tos, terão uma variedade de procedimentos dialét icos de inter-
mediação entre os termos dicotômicos, sejam apenas opostos 
ou mais do que isto contrários e até contraditórios. Não há pó-
los heterogêneos na realidade social que não sejam relat ivos e 
revelem as ambigüidades entre o coerente e o cont ingente, o 
contínuo e o descontínuo, a sucessão e a duração. 

 

70 A realidade humana e social exige a aplicação do conjunto dos procedi-
mentos operativos dialéticos disponíveis � cf. Gurvitch, G. "Dialectique et Socio-
logie", Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science, op cit, pp.24; pp.246 sq.). 

71 O termo de dialética hiperempírica nada tem a ver com a ideologia pseu-
docientífica do empiriocriticismo, tirada do neokantismo.   
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Ao et iquetar  inadequadam ente os autores que susten-
tam  os novos procedim entos com o "posit iv istas lógicos"  72 ,  
a incoerência de Sart re é desconsiderar  o alcance da dialét i-
ca relat iv ista sobre os agrupam entos sociais par t iculares e a 
m icrossociologia ( inclusive a sociabilidade m anifestada em  
os Nós e nas relações com  Out rem ) .  Do ponto de v ista dos 
insuficientes paradigm as de localização,  são com o disse, 
inacessíveis as hierarquias m últ iplas.   

 A integração dos fatos e a unificação nas estruturas se 
verificam como determinismos sociais e sociológicos 73  a poste-
riori, porque, implicando a intervenção da liberdade humana, os 
grupos, as classes, as sociedades, são afirmados tais na medida 
em que pronunciam e reconhecem eles próprios os Nós, os 
grupos, as classes e as sociedades que pertencem reciproca-
mente e respectivamente aos grupos, às classes, às sociedades. 

 Sart re opõe equivocadam ente a “m udança inercial”  
cont ra a m irada  diferencia l  com o se a dinâm ica com plexa 
dos conjuntos prát icos atendesse unicam ente à m udança 
decorrente do choque de posições, e não dependesse das 
at itudes colet ivas, do espontâneo colet ivo propriamente dito, 
que já é tocado pela liberdade humana em algum grau.  Pro-
va disto é o fato, j á mencionado e básico de que os agrupa-
m entos part iculares m udam  de caráter e não apenas de posi-
ções, assum em  ident idades e diferenças não assum idas em  
t ipos ou subt ipos de sociedades diferentes. Na m edida em  
que part icipam da mudança em eficácia que se opera no 

                                          

72 Sartre, Jean Paul : �Critique de la Raison Dialectique � Tome I : théorie 
des ensambles pratiques� (précedé de Questions de Méthode), Paris, Gallimard, 
1960, 756pp. Ver págs.117 e 130. 

73 Os determinismos propriamente sociais são os modos de operar das for-
mas de sociabilidade e dos patamares em profundidade da realidade social, que 
são não-históricos, mas participam das estruturas como elementos anestruturais 
de que os agrupamentos particulares (pouco históricos) efetuam a unificação. 
Ao unificar, os agrupamentos dão expressão aos determinismos sociológicos 
(modos de operar a unificação). Nestes últimos predominam os determinismos 
das classes e os das sociedades globais, cujos quadros evidenciam o caráter 
histórico da realidade social. Cf. Gurvitch, G.�Determinismos Sociais e Liberda-
de Humana: em direção ao estudo sociológico dos caminhos da liberdade�, Rio 
de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traduzido da 2ª edição francesa de 1963. 
(1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1955). Veja adiante os tópicos: "A formação 
de um grupo estruturado" e " Movimento para uma estruturação".  
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inter ior das est ruturas, m ais do que se deslocarem  conform e 
t rajetór ias apenas exteriores, os grupos se m ovem  nos tem -
pos sociais acentuando a variabilidade.  

 

A psicologia coletiva é inserida no âmbito da sociologia. 

 
A constatação de que indivíduos e grupos são integrados, 

e, justamente, em razão dessa integração, o reconhecimento de 
que as suas emanações subjetivas passam à realidade social, 
permite ao sociólogo aplicar a mirada diferencial no estudo das 
mentalidades, permite ter em conta a imanência recíproca do 
individual e do coletivo, em razão do que se torna possível não 
projetar os valores ao explicá-los em seu funcionamento, mas 
descrevê-los como níveis de realidade nas ambiências sociais 
onde os mesmos são aceites e incluídos, verificando-os em seus 
próprios determinismos sociais. Daí que a psicologia colet iva 
seja inserida no âmbito da sociologia.  

Desta form a,  com  a aut onom ia relat iva dos níveis 
sim bólicos da realidade social ( os níveis interm ediár ios 
ent re a infra e as superest ruturas) ,  a psicologia colet iva 
põe em  relevo o nível dos valores,  das m ent alidades e 
m ais am plam ente das obras de civ il ização e,  por  esta v ia,  
faz ver  que as relações intergrupais ver if icadas nos estu-
dos de est rat if icação social não são reduzidas às relações 
colet ivas ent re as classes sociais ou ent re as sociedades 
globais,  m as revelam - se um  nível das relações com  ou-
t rem , cuj as hierarquias são específ icas e diferenciadas.  
ﾓAo estudar a est rat ificação e em  especial as classes sociais, 
sociólogos notáveis como Henri Lefebvre (1901 –1991)  assi-
nalaram  os elem entos de psicologia colet iva, m ost rando a 
indispensabilidade do estudo sociológico de tal disciplina, a 
saber:  em  sociologia, as consciências de classe, assim  com o 
as ideologias, fazem parte da produção de im agens, da pro-
dução de sím bolos, ideias, ou obras culturais em  que as clas-
ses se reconhecem  e por quem  se recusam  reciprocam ente.  

Todavia, há ocorrência de conflitos conjunturais:  a cons-
ciência de classe é uma “determinação psíquica” incluída na 
realidade das classes, que engloba os traços gerais da classe 
considerada, enquanto o psiquismo de classe compreende “as 
part icularidades momentâneas locais”. Em relação às ideologias, 
na medida em que correspondem às condições momentâneas 
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da comunicação eficaz entre os grupos e as classes -  dispondo 
para isso da “ intelligentzia”  como corpo de elementos especiali-
zados, agrupando escritores, filósofos, jornalistas, editores, 
diretores de publicação, etc. -  observa-se, antes de tudo, uma 
tendência para o conflito entre as ideologias e os psiquismos de 
classe, mais do que um acordo permanente 74 .  

 

A formação de um grupo estruturado  
 
ﾓEm  m aneira m ais abrangente, o ponto de vista socio-

lógico, assim  afirm ado com o incluindo a psicologia colet iva, 
leva a reconhecer que é im produt ivo discut ir  problemas de 
est rat ificação e est rutura social sem  levar em  conta a nít ida 
consciência colet iva da hierarquia “específica e referencial”  
de uma unidade colet iva real (grupo ou classe) . Como dir iam  
os estudiosos da histór ia social, est rat ificação propriam ente 
social im plica a percepção das relações com  os out ros grupos 
e com a sociedade global, sendo esta tomada de consciência 
que im prim e ordem às manifestações de sociabilidade e dife-
rencia os agrupam entos est ruturados. 

 Em  sociologia, os agrupam entos sociais diretam ente 
observados são sempre específicos, voltados para realizar em  
algum  grau as " ideias" de Direito, conhecim ento, arte, edu-
cação, m oralidade.  Portanto, todo o agrupam ento part icular 
é est ruturável, no sent ido de que se coloca toda um a série de 
questões a propósito de com o o grupo se integra na socieda-
de global e da medida da sua tensão com os out ros grupos, 
decorrendo daí a indispensabilidade em  analisar a passagem 
de um  “agrupam ento não-est ruturado (m as, est ruturável)  
para chegar à condição de agrupam ento est ruturado.  

Nesta análise em  que o cam po da psicologia colet iva é 
delim itado – notadam ente em  relação aos aspectos afet ivos e 
intelectuais das m entalidades – dist inguem -se os seguintes 
m om entos:  (1)  -  a diferenciação ent re “categoria”  ou “est ra-
to”, como simples coleção de indivíduos que se encont ram 
num a situação m ais ou m enos idênt ica, e os “verdadeiros 

 

74 Lefebvre, Henri (1901 �1991): "Psicologia das Classes Sociais", in Gur-
vitch e al.� Tratado de Sociologia - vol. 2�, tradução Almeida Santos, revisão 
Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.505 a 538 (1ªedição em 
francês: Paris, PUF, 1960), ver pág. 511. 
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grupos reais” ;  (2)  -  a oposição de grupo e est rutura;  (3)  -  a 
passagem  propriam ente dita de um  agrupam ento não-
est ruturado para agrupam ento est ruturado.  

A redução dos agrupam entos a cam adas determ inadas 
pela disparidade de fortuna ou de salár io é com o disse equi-
vocada, e, se acolhida, levaria a perder de vista o fato dife-
rencial básico que é a unidade da classe social, com o totali-
dade irredut ível aos agrupamentos que nela se integram.  

 

O ponto de vista da psicologia coletiva na sociologia traz 
uma compreensão diferencial da estratificação social. 

 
O ponto de vista da psicologia colet iva na sociologia 

t raz um a com preensão diferencial da est rat ificação social, faz 
ver que as cam adas ou est ratos sociais são efet ivos em  sua 
realidade social e não meros reflexos de posições econôm icas 
ou níveis de renda estat íst icos desprovidos de toda a coesão.   

No m om ento “ (1) ”  acim a, se afirm a que é um a ques-
tão de fatos part iculares e somente de fatos (pesquisa de 
cam po)  saber quando se está perante verdadeiros grupos 
reais ou perante uma simples coleção de indivíduos.  

Desse modo, se constata que os desempregados podem 
passar de “coleção”  para grupo real nas conjunturas de cr ise 
econôm ica, quando as m anifestações de afinidade fraternal 
são acentuadas, viabilizando sua organização social em  for-
m as de solidariedade e ajuda m útua.   

Da m esm a m aneira, as pessoas que se encont ram  nu-
m a situação econôm ica idênt ica só const ituem  grupo real 
quando sentem que o seu nível de vida e prest ígio social 
sofreu um a baixa ou, pelo cont rár io, quando se dão conta de 
que o seu nível de vida e prest ígio social estão em alta.  

ﾓDo m esm o m odo, consum idores e usuários podem 
tornar-se grupos reais quando seus interesses são alcança-
dos pelo conflito ( tom ada de consciência) , o que acontece 
porque:  (1) -  se t rata de consum idores que não são sim ulta-
neam ente produtores, com o aposentados, inválidos, cr ian-
ças, adolescentes, velhos, m ulheres, etc.;  (2) -  os consum i-
dores se encont ram  especialm ente conscientes da subida dos 
preços provocada pelas exigências dos produtores de um  
out ro ram o da indúst r ia;  (3) -  se deixam  anim ar por um a 
dout r ina com o o t rabalhism o, p.ex., que os leva a acentuar 
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sua posição de consum idores ou a procurar um  equilíbr io 
ent re esta posição e a dos produtores. Nestes t rês casos, as 
duas categor ias – produtores e consum idores – podem tor-
nar-se grupos reais, podem  m esm o est ruturar-se e, se isso 
acontecer, podem  ir  ao ponto de se organizar.  

Por fim , há o caso dos diferentes públicos que, na maior 
parte do tem po, são apenas categorias ou coleções de indiví-
duos, em bora em  certas circunstâncias part iculares possam  
tornar-se grupos reais e m esm o encam inhar-se na via da 
est ruturação:  é o exemplo dos laicistas e os cler icalistas na 
altura dos conflitos de separação do Estado e da I greja, etc.  

Seja como for, importa reter como disse e repito que, quan-
do se passa de uma categoria a um grupo real, temos questões 
de fato, estamos diante de unidades colet ivas observáveis dire-
tamente, e fundadas em at itudes contínuas e ativas configuran-
do quadros macrossociológicos com certa coesão.  

Quer dizer, estam os diante do seguinte:   
1-  agrupam entos de afinidade fraternal, calcada esta 

afinidade em  um a situação econôm ica análoga, com o é o 
caso dos est ratos num a classe social, o dos desem pregados, 
o dos produtores e o dos consum idores;   

2- agrupamentos de idade, como a juventude, as pessoas de 
idade madura, os idosos, ou agrupamentos ligados às gerações;   

3-  os públicos, com o agrupam entos assentes na afini-
dade de gostos, de crenças, de dout r inas, etc.  

 

Movimento para uma estruturação 
 
ﾓNada obstante, enquanto falta a estrutura e ainda não 

seja palpável o próprio movimento para uma estruturação, le-
vando à tomada de consciência das relações com os outros 
grupos e com a sociedade global, não têm esses quadros con-
sequentemente nenhuma armação, e o equilíbrio entre as di-
versas hierarquias não existe, nem a consciência coletiva se 
separa do inconsciente;  mais ainda:  os controles ou regulamen-
tações sociais pelo direito, pela moral, pelo conhecimento, etc. 
não são diferenciados, entre outros critérios. 

A possibilidade de um a est rutura  em  perspect iva 
em  tal m ovim ento para a est ruturação dá conta da imbrica-
ção do fenôm eno psíquico nas at itudes colet ivas. Posto que 
não com pletam ente apreensíveis, as at itudes colet ivas dife-
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renciam-se como disposições para [ reagirem  em  maneira 
com um ] , e, por sua vez, as tom adas de consciência por nelas 
serem  im bricadas adm item  igualm ente um  estado vir tual, 
latente, um  estado de intenção, a que, nos grupos est rutura-
dos já reconhecidos por suas form as de vida m oral, corres-
ponderá a diferenciação dos ascendentes m orais – com o o 
ascendente dos deveres, da t radição, das im agens sim bólicas 
ideais, da aspiração, da cr iação, enfim . 

Daí que a análise sociológica não só considera a inter-
penetração do plano moral, do psicológico e do social forman-
do as direções indispensáveis de toda a vida mental, mas se 
pauta pela constatação de uma dialét ica em que se verifica 
justamente o mental como o conjunto de suas direções desse 
modo observadas, a saber:  as direções para o Meu, para o 
Teu, para o Nosso, tendo em conta que nessas direções assim  
concretamente afirmadas como qualidades específicas do 
mental, os Nós, o grupo, a classe social, a sociedade apreen-
didos são tomados pelos seus sujeitos humano-sociais, que os 
afirmam em direções compondo a vida mental.   

Em acordo com a classificação de Gurvitch, essas dire-
ções para o Meu, para o Teu, para o Nosso são diferentem en-
te acentuadas na vida m ental e se encont ram  um as vezes 
em reciprocidade de perspect iva, out ras vezes polarizadas, 
out ras em  relação de com plem entaridade, de am biguidade 
ou ainda em  relações de im plicação m útua, já que toda a 
consciência é interpenet ração das consciências.  

Aliás, na segunda m etade do século XX, nas socieda-
des mais desenvolvidas, observou-se que esse m ovimento 
para um a est ruturação acontecia com  o grupo de pessoas 
idosas, e acontecia tam bém , por um  lado, com  os est ratos de 
técnicos, peritos, diretores e, por out ro lado, com os est ratos 
de funcionários, em pregados, interm ediários.  

 

Análise estrutural e análise histórica 
 
ﾓPode-se então dizer que a diferença específica de um 

grupo social inclui o esforço conducente para a tomada de 
consciência colet iva das relações com  os out ros grupos e com  
a sociedade global, enquanto que a est rutura está presente 
lá onde há plena consciência da hierarquia das formas de 
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sociabilidade, com  as correspondentes regulam entações so-
ciais viabilizando os graus de coesão. 

Cont ra a tese que pretende separar análise est rutural e 
análise histór ica, sustentou-se que o procedim ento de apre-
ciar em  um  só conjunto e cont rapor o grupo e a est rutura na 
análise sociológica é válido, não só para agrupam entos de 
grande envergadura com o os acim a considerados, m as para 
os agrupam entos part iculares funcionais. Basta ter em  conta 
as seguintes constatações e razões:   

(1)  -  não pode deixar de haver certa semelhança entre 
grupo e est rutura, sendo característ ica de todos os agrupa-
mentos o fato de serem estruturáveis, como já mencionado;  
ademais, a possibilidade de uma estrutura não se confunde e, 
como disse, não é nem est ruturação nem estrutura adquirida. 

(2)  -  em  um  grupo não-est ruturado as relações com  os 
out ros grupos e com  a sociedade global ficam  fluidas;   

(3) -  é somente quando começa a estruturação que essas 
relações se tornam precisas;  isto é, se coloca toda uma série de 
questões a propósito de como o grupo se integra na sociedade 
global e da medida da sua tensão com os outros grupos. 

(4) -  Será em razão de tal esforço para a unificação e inte-
gração que os mesmos grupos específicos podem adquirir estru-
turas variadas em função da sua integração nos diversos t ipos 
de sociedades globais, como o grupo familiar, que ora é família 
doméstica, ora é família conjugal, ora é família- lar. Aplicando-se 
a mesma observação para o grupo profissional, que ora aparece 
fazendo parte da família doméstica (sociedades de t ipo patriar-
cal), ora aparece identificado a uma confraria mágica (socieda-
des arcaicas), ora fazendo um todo com uma casta, ora toman-
do o caráter de uma associação voluntária, etc.;   

(5) -  por fim, é indiscutível que um grupo não-estruturado 
em certo t ipo de sociedade global, como é o caso das indústrias, 
dos consumidores, ou, ainda, como é o caso dos estratos tecno-
crát icos em regime de capitalismo concorrencial, podem vir a 
estruturarem-se muito fortemente noutros t ipos de sociedades 
globais, como é ainda o caso dos grupos mencionados uma vez 
postos sob o regime do capitalismo organizado ou dirigista.  

O reconhecimento do problema da possibilidade da es-
t rutura torna mais visível a complexidade dialét ica da consci-
ência colet iva, tanto ao nível dos fenôm enos sociais totais 
(conjuntos das at itudes colet ivas, nunca com pletam ente a-
preendidas)  quanto ao nível dos fenômenos psíquicos totais, 
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com o se verá neste ensaio. Portanto, não há negar a pert i-
nência da psicologia colet iva ao âm bito da sociologia. 

 

Da estratificação  

À sociologia dos agrupam entos sociais part iculares 
 
Há dois aspectos que a psicologia colet iva faz sobressair. 

Primeiro, o fato do conhecimento em correlações funcionais – 
todo o conhecimento tem base nas mentalidades coletivas – 
torna-se mais decisivo no estudo das estruturas, notadamente a 
part ir dos t ipos de sociedades que dão à luz o capitalismo, onde 
o peso do saber para o equilíbrio do conjunto não pode ser mi-
nimizado, malgrado o advento do maquinismo. Segundo, a 
sociologia dos agrupamentos part iculares adquire maior peso 
em relação aos estudos das classes sociais, haja vista a diferen-
ciação do referido movimento para a estruturação.  

Com  efeito, reconhecendo a im anência recíproca do in-
dividual e do colet ivo, para o sociólogo não há psicologia 
interpessoal fora da psicologia colet iva e esta encont ra seu 
domínio dent ro da sociologia. 

ﾓDest e ponto de v ist a realist a é possível aplicar  a 
m irada diferencial e constatar  que a est rat if icação econô-
m ica é relat iv izada e assim  ev it ar  a redução dos agrupa-
m entos a est ratos ou cam adas caracter izadas pela dispar i-
dade de for t una ou de salár io.  

De fato, só é possível falar de grupo quando em  um 
quadro social parcial e por efet iv idade das at itudes colet ivas 
aparecem as seguintes característ icas:  1)  -  predom inam as 
forças cent rípetas sobre as cent rífugas;  2)  -  os Nós conver-
gentes predom inam sobre os Nós divergentes e sobre as 
diferentes relações com  out rem .  

Quer dizer, é dessa maneira e nessas condições que o 
quadro do m icrocosm o das m anifestações de sociabilidade 
que const itui um  grupo social part icular pode afirmar-se no 
seu esforço de unificação com o irredut ível à pluralidade das 
ditas manifestações. Daí a percepção de que em todo o m i-
crocosm o social há vir tualm ente um  grupo social part icular 
que a mediação das at itudes colet ivas faz sobressair.  

O grupo é uma unidade colet iva real, mas parcial, que 
é observada diretamente, como já foi dito.  Essa unidade é 
fundada exatam ente em  at itudes colet ivas cont ínuas e at i-
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vas;  além  disso, todo o agrupam ento social part icular tem  
um a obra com um  a realizar e se encont ra engajado na pro-
dução das “ ideias”  com o o direito, a m oral, o conhecim ento, 
etc., de tal sorte que sua objet ivação se afirm a reiterada-
mente como “unidade de at itudes, de obras e de condutas”, 
advindo dessa característ ica objet ivação que o grupo se 
const itua com o quadro social est ruturável, com  tendência 
para um a coesão relat iva das m anifestações da sociabilidade. 

 

Dependência e Independência  
 
ﾓNota-se, então, no conjunto dos agrupam entos part i-

culares, uma dialét ica ent re a independência e a dependência 
a respeito do modo de operar da sociedade global.  Desta 
form a observa-se que os grupam entos m udam  de caráter em  
função dos t ipos de sociedades globais em  que se integram 
conform e hierarquias específicas, notadam ente conform e a 
escala dos agrupam entos funcionais.   

É essa dialét ica sociológica de com pet ição e com bina-
ção, or ientada ora para a independência, ora para a depen-
dência a respeito do modo de operar da sociedade global, 
que just ifica, em  sociologia, o estudo separado dos modos de 
operar regendo os agrupam entos sociais part iculares.  

Da m esm a m aneira, é essa dialét ica de com pet ição e 
com binação que just if ica a percepção do papel essencial que, 
por via de objet ivação, os grupos desempenham na unifica-
ção pela sociedade global. Ou seja:  existe um  deslocamento, 
um a com pet ição, um a ruptura, um a tensão ent re o m odo de 
operar das classes sociais e o das sociedades em  que elas se 
encont ram  integradas.  Com o se sabe, é um  erro fatal t rans-
form ar o determ inism o das classes em  um  princípio univer-
sal,  em  m ódulo perm it indo at ingir  a com preensão de todo o 
determ inismo sociológico global.   

Sem  levar em  consideração as rupturas ent re os m o-
dos das classes sociais e das sociedades em que elas se en-
cont ram  integradas, não se chega ao essencial,  não se per-
cebe que se está ante “uma descont inuidade relat iva lim itada 
por uma cont inuidade relat iva”, cujos graus só podem ser 
estudados em  maneira empír ica.   

Daí o campo da dialét ica ent re independência e depen-
dência, sendo essencial o papel dos agrupam entos part icula-
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res porque im pedem que a unificação pelo modo de operar 
da sociedade global, cuja integração dos fatos é a m ais efi-
caz, seja efetuada sem  a intervenção da liberdade hum ana, 
sem a intervenção da liberdade de escolha, da liberdade de 
decisão, da liberdade de cr iação.    

Ou seja, o papel dos agrupamentos part iculares é não 
deixar escapar nem  a descont inuidade, nem  a cont inuidade 
ent re os dois determ inismos, ent re o determ inism o das clas-
ses sociais e o das sociedades globais.   

Agrupamentos funcionais 

 

Tomando base em tal critério do papel essencial, a aná-
lise sociológica empírica do grupal, isto é, a análise da escala 
do parcial na realidade social, tal como estudada na sociologia 
diferencial leva a dist inguir seis espécies de agrupamentos 
funcionais, seguintes:  (1)  -  os agrupamentos de parentesco:  
clã, família domést ica, família conjugal, lar, etc.;  (2)  -  os a-
grupamentos de afinidade fraternal, que são fundados sobre 
uma afinidade de situação, compreendida aí a situação eco-
nômica, mas que também podem ser fundados sobre uma 
afinidade de crença, de gosto ou de interesse:  por exemplo:  
os agrupamentos de idade e de sexo, os diferentes públicos, 
os agrupamentos de pessoas tendo os mesmos rendimentos 
ou fortunas;  (3)  -  os agrupamentos de localidade:  comunas ou 
comarcas, municipalidades, departamentos, distritos, regiões, 
Estados;  (4)  -  os agrupamentos de at ividade econômica, com-
preendendo todos os agrupamentos cujas principais funções 
consistem em part icipação na produção, nas t rocas, na dist ri-
buição ou na organização do consumo;  (5)  -  os agrupamentos 
de at ividade não- lucrat iva, como os part idos polít icos, as soci-
edades eruditas ou filantrópicas, clubes esport ivos, etc.;  (6)  -  
os agrupamentos míst ico-extát icos, como as igrejas, congre-
gações, ordens religiosas, seitas, confrarias arcaicas, etc.  

Devem  ter em  conta que os t ipos de agrupam entos são 
m ais subm et idos às condições históricas e geográficas de 
conjunto e ora form am  blocos m aciços, ora se dispersam , 
sofrendo de maneira manifesta os efeitos do modo de operar 
da sociedade global.  Reciprocamente, por seu lado, o modo 
de operar da sociedade global é fortemente im pregnado (a)  -  
pelo modo de operar dos agrupamentos parciais, em  especial 
daqueles que em certo momento exercem papel destacado 
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na hierarquia dos agrupam entos funcionais (est rat ificação 
propriam ente social) ,  sobre a qual, adem ais, se apoia a es-
t rutura do conjunto histórico em  questão;  assim  como, (b)  -  
pelo m odo de operar das classes sociais, as quais desde que 
aparecem nas sociedades indust r ializadas subvertem  a hie-
rarquia básica do conjunto e a com batem .  

A hierarquia dos agrupamentos no inter ior de um a 
classe social só raramente se reduz à escala dos est ratos de 
afinidade econôm ica, resultantes estes que são da disparida-
de de r iqueza ou de salário, da disparidade de preparação 
profissional, de necessidades, de carências ou da disparidade 
de sat isfação destas. Out ros gêneros de hierarquia de grupos 
surgem com  base em critér ios como o prest ígio, o poder, a 
boa reputação de certos agrupam entos no inter ior da classe, 
cr itér ios estes que, em  geral, são com pletam ente indepen-
dentes da est rat ificação econôm ica.   

Por sua vez, no interior de uma classe social, a escala dos 
agrupamentos independentes dos est ratos econômicos implica 
uma avaliação que só pode derivar da tábua de valores própria 
a esta classe.  Desse modo, a classe social em seu esforço de 
unificação dos agrupamentos parciais, que ela empreende em 
compet ição com a unificação pelo t ipo de sociedade global, se 
afirma como totalidade dinâmica específica que, todavia, apre-
senta caráter diferente para cada classe, para cada estrutura 
e, às vezes, para cada conjuntura global.  

Quer dizer, a unificação dos modos de operar dos agru-
pamentos sociais part iculares em um  modo de operar de 
classe toma formas diferentes, dado a variedade das classes 
sociais, seus tem pos diferentes e suas obras diferentes.  
Aliás, o esforço de unificação dos m odos de operar divergen-
tes no inter ior de um a classe social, põe em  relevo o papel 
destacado que a consciência de classe, a ideologia e as obras 
de civilização desempenham habitualmente na dinâm ica das 
classes sociais, que não é só um a dinâm ica de avaliação rela-
t ivamente à hierarquia dos agrupamentos independentes da 
est rat ificação econôm ica, m as inclui a suprafuncionalidade da 
classe, pois a classe social interpreta a totalidade das funções 
sociais com o com binada ao esforço concent rado que realiza 
para ascender ou para ingressar no poder.   

A análise da totalidade dinâmica específica das classes 
sociais faz notar que as mesmas servem normalmente de 
planos de referência ao conhecimento, à moral, ao direito, à 
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arte, à linguagem favorecendo a verificação do funcionamento 
dos modos de operar parciais dessas próprias classes sociais.   

Enfim , como já foi notado, o modo de operar das clas-
ses sociais afirm a, antes de tudo, a acentuação dos papéis 
sociais, de preferência no dom ínio econôm ico e polít ico;  em  
seguida, afirm a a eficácia da consciência colet iva m uito in-
tensa e penet rante, conseguindo predom inar sobre o espír ito 
de corpo dos agrupam entos, chegando a guiar suas at itudes. 
Vem  depois a afirm ação da eficácia dos sím bolos, ideias e 
valores e, mais amplamente, das obras de civilização e ideo-
logias que as just ificam, elementos estes que colaboram para 
solidificar a est ruturação das classes sociais.   

 
* * *  
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Notas Críticas Sobre as Teorias de Interação 

 

As teor ias form alistas são refutadas na m edida em  
que tom am  por base a psicologia interpessoal,  prom ovem  a 
técnica de est im ação dos aj uizam entos de valor  por tados 
por  cada m em bro de um  grupo sobre cada um  dos out ros 
( sociodram a ou psicodram a) ,  e valor izam  a im itação. 

A realidade social não adm ite redução a um a poeira de 
indivíduos idênt icos, m as, ao cont rár io disso, todas as intera-
ções, inter- relações, relações com  out rem  ( interpessoais e 
intergrupais)  ou interdependências pressupõem  e são sem pre 
fundadas sobre interpenet rações, integrações, part icipações 
diretas, fusões parciais em  os Nós (atuais ou vir tuais) , sem -
pre concebidos com o totalidades.   

Psicodram a e sociodram a são esforços de autores que, 
em bora tenham  ult rapassado os erros de Hobbes, pensador 
este há muito superado, permaneceram parcialmente em  
desvantagem  devido a um psicologismo individualista que os 
levou a reduzir a realidade social a relações de preferência e 
de repugnância interpessoais e intergrupais.  

O erro de Hobbes não foi ter procurado os elem entos 
m icroscópicos e irredut íveis de que é composta qualquer 
unidade colet iva, m as foi,  sim , tê- los encont rado fora da 
realidade social, nos indivíduos isolados e idênt icos.  

 

Desse modo se estabeleceu a referência do atomismo soci-
al, como o conjunto das concepções individualistas e contrac-
tualistas que reduzem a realidade social a uma poeira de indiví-
duos idênticos. Tal é a referência do psicologismo individualista 
que situa aos representantes do psicodrama no mesmo nível do 
formalismo social, com a equivocada redução de qualquer soci-
abilidade à simples interdependência e interação recíproca.   
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Nest a lim it ada or ientação,  se preconiza com o disse 
que,  ao nível psicológico da realidade social,  qualquer  inte-
resse est á concent rado sobre a psicologia int erpessoal em  
det r im ent o da psicologia colet iva propr iam ent e dit a,  com  
desprezo das funções intelectuais e voluntár ias em  favor  
do aspecto exclusivam ente em ot ivo da preferência e da 
repugnância,  com  o aspecto m ais signif icant e da aspiração 
sendo aí deixado de lado.   

 

Imitação e Sentimento Coletivo 
 
Em bora a im it ação t enha procedência na consciência 

colet iva,  predom ina nesta últ im a a oposição sociológica 
ent re fusão ou interpenet ração das consciências e a sua 
sim ples int eração ou interdependência.   

Adem ais, o fenôm eno essencial da psicologia colet iva e 
que a insere no dom ínio da sociologia é a im anência recípro-
ca e a dialét ica ent re as consciências colet ivas e as consciên-
cias individuais. A psicologia interpessoal é parte do proble-
m a da form ação de um  sent im ento colet ivo. 

Portanto, ser ia ilegít im o designar por im itação a sub-
m issão aos m odos e aos costum es, assim  com o a part icipa-
ção na efervescência colet iva. Am bos os casos t ratam  de 
m anifestações da consciência colet iva.  

Na efervescência dos grupos não há nem  m odelo 
nem  cópia,  m as fusão de cer t o núm ero de est ados psíqui-
cos no seio de out ro que deles se dist ingue,  e que é o es-
tado colet ivo:  em  vez de im it ação se dever ia falar  de cr ia-
ção,  v ist o que desta fusão result a algo novo – result a um  
sent im ento colet ivo – sendo est e processus o único pelo 
qual o grupo t em  a capacidade de cr iar.  

O fato de alguém  se conform ar com  os m odos e cos-
tum es, nada tem  a ver com  im itação, que, neste caso, é 
som ente aparente:  o ato reproduzido é tal, não por se ter  
verificado na nossa presença, ou com  o nosso consent im en-
to. Por exemplo, nossa adesão à regra se dá em virtude do 
respeito inspirado pelas prát icas colet ivas, e tam bém  por 
causa da pressão da colet ividade sobre Nós, para evitar a 
dissidência. Ao cont rár io de im itação, conform ar-se com  os 
costum es é estar consciente da existência da consciência 
colet iva e inclinar-se perante ela. 
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A Imitação e as Relações com Outrem 
 
É falsa a pressuposição de que as consciências indivi-

duais perfeitam ente isoladas podem  ent rar em  contato inde-
pendentem ente de qualquer recurso à consciência colet iva. É 
igualm ente falso que a reprodução im itat iva pode não ser 
reduzida a fenôm enos de reprodução autom át ica ou “contá-
gios”  – aplicáveis aos anim ais como ao homem, e que se 
afirm am  fora da vida social.  Sem  em bargo, tal reprodução 
im itat iva pode ser fundam entada em  signos e sím bolos 75 .     

A respeito dessa terceira pressuposição,  podem os di-
zer  que, ao se im itar,  por  exem plo, não o “ espir ro”  ou o 
tem or de out ro,  m as sim  os seus gestos, as suas condutas 
conscientes, as suas opiniões, os seus atos reflet idos, os 
seus j uízos, etc.  a im itação pressupõe a com unicação das 
consciências por  m eio de sinais e sím bolos – e essa com uni-
cação sim bólica pressupõe por  sua vez a fusão ou a inter-
penet ração prévia das consciências,  isto é:  pressupõe um a 
consciência [ colet iva]  que dê aos signos sim bólicos signif i-
cações idênt icas para os par t icipantes. 76

ﾓMas não é tudo. Gurvitch sublinha que nenhum  con-
tato, nenhum a interdependência, nenhum a im itação dist inta 
do simples “contágio”  são possíveis ent re as consciências 
individuais de out ra form a que não seja no plano ou no hori-
zonte da consciência colet iva. Durkheim  se equivoca quando, 
por efeito de sua argum entação cont ra Tarde, levando-o a 
reduzir a im itação à reprodução autom át ica, chega à conclu-
são de que a psicologia interpessoal é inexistente e não pas-
sa de out ro nom e para a psicologia individual t radicional. 

Por cont ra, na atualidade, já se reconhece dent ro da 
sociologia um a psicologia interpessoal e intergrupal em  co-
nexão com  a psicologia colet iva. Nota-se que a existência dos 
Nós, por um  lado, dos vários Eu (diferenciados na reflexão 
sobre a experiência de cada um  com o personagens em  seus 

                                          

75 Aspecto este desenvolvido pelo notável psicólogo social americano G.H. 
Mead em sua obra �Mind, Self and Society�, de 1934. 

76 Em sociologia, a consciência coletiva exprime o fato social indiscutível da 
interpenetração virtual ou atual das várias consciências coletivas ou individuais, 
sua fusão parcial verificada em uma psicologia coletiva. 
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círculos e papéis sociais)  e de Out rem, por out ro lado, leva a 
reconhecer as relações m entais com  out rem , isto é, as rela-
ções psíquicas ent re Eu, Tu, ele e ent re os diferentes Nós, 
sublinhando que essas relações pressupõem a realidade mui-
to m ais com plexa e r ica das m anifestações da sociabilidade. 

O estudo da im itação põe o problema da realidade do 
out ro, o alter ego,  assim  com o o problem a da validade dos 
signos e sím bolos, cuja solução conduz necessariam ente ao 
estudo sociológico dos Nós na vida dos grupos sociais, e ao 
estudo dos atos e estados m entais que são m anifestações da 
consciência colet iva. 

 
Os fenômenos da psicologia interpessoal especialmente a co-

municação simbólica são inseparáveis da psicologia coletiva. 

 
ﾓMas a análise sociológica dos fenômenos da consciência 

prossegue e põe em questão a aplicação das imagens espaciais 
ou espacializadas, sobretudo as imagens da interação entre as 
consciências, e a imagem da repetição, inclusive aquela em que 
a fusão das consciências individuais é comparada a uma síntese 
química, imagens espacializadas estas que destroem a especifi-
cidade extra-espacial e total da vida psíquica 77 . 

Deste ponto de v ista,  por cont ra,  se dist ingue em  a-
cordo com  Gurvit ch os fenôm enos da psicologia interpessoal 
e intergrupal,  por  um  lado, e por  out ro lado os fenôm enos 
da psicologia colet iva propr iam ente dita,  sublinhando que se 
t rata de duas espécies de fenôm enos que não se excluem  e 
estão profundam ente unidos.  

Quer dizer, os casos em  que as consciências com uni-
cam  som ente por signos e sím bolos, por expressões media-
tas e convergem , ficando ou m ais ou m enos fechadas – tais 
os fenôm enos da psicologia interpessoal e intergrupal – não 
podem ser consideradas em maneira excludente em relação 
aos out ros casos em  que as consciências podem  interpene-
t rar-se diretam ente, por m eio de intuições m ais ou m enos 
atuais, or iginando freqüentem ente as fusões parciais de 
consciências abertas tendo por quadros sociais os Nós:  tais 
os fenôm enos da psicologia colet iva propriam ente dita. 

                                          

77 A vida psíquica é como disse em fluxo.  
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Repelindo em definit ivo a aplicação de im agens espaci-
alizadas, a unidade dessas duas espécies de fenômenos – os 
fenôm enos da psicologia interpessoal e intergrupal, por um 
lado, e os fenôm enos da psicologia colet iva, por out ro lado – 
baseia-se no seguinte:  (a)  que os fenômenos da psicologia 
interpessoal especialmente a comunicação simbólica são 
inseparáveis da psicologia colet iva porque as relações ent re 
Eu e Out rem , assim  com o a validade dos signos m ediatos ou 
signos sim bólicos, pressupõem  a presença atual ou vir tual 
dos Nós sob o seu aspecto m ental;  (b)  em  cont rapart ida, é 
por interm édio do psiquism o inter individual e intergrupal que 
a consciência colet iva alarga frequentem ente o círculo da sua 
influência, e at rai por vezes novas part icipações.  

A insuficiência da aplicação do princípio da im anência 
recíproca e da im plicação m útua por Durkheim , nestes pon-
tos, explica sua conclusão em  favor da preexistência da 
consciência colet iva com o se afirm ando antes de afetar a 
consciência individual e penet rar no seu interior.  

Em  acordo com  Gurv it ch,  t al argum ento pressupõe 
equivocadam ente o isolam ento ent re as duas consciências,  
a indiv idual e a colet iva,  isolam ent o cont rár io a qualquer  
exper iência psicológica e que,  na cont ram ão da im anência 
recíproca e da im plicação m útua,  só é possível de conce-
ber  pela aplicação sim plist a à v ida psíquica dos esquem as 
im agét icos espaciais ( im agine duas substâncias quím i-
cas. . .,  im agine duas pessoas. . .,  et c. ) .  

Adem ais, evitando o refúgio m etafísico a que tal argu-
m ento da preexistência da consciência colet iva o levaria, e 
não se deixando conduzir para além  de um a ciência efet iva 
com o o é a sociologia, Durkheim  (apesar de seu sociologism o 
da m etam oral 78 )  adm it irá que as consciências individuais – 
pelo m enos elas – seriam  im anentes à consciência colet iva, 
m as sem  que a recíproca fosse verdadeira.  

Será por esse desvio que Durkheim  afirm ará ao final 
de sua polêm ica com  Gabriel Tarde a constatação da r iqueza 

 

78 A moral teórica de Durkheim reconciliando o obrigatório e o desejável na 
comum dependência dos ideais criados pela sociedade sublimada no espírito é 
uma metamoral semi-sociológica e semimetafísica. Gurvitch a designará socio-
logismo da metamoral, utilizando designação idêntica à utilizada por importante 
colaborador de seu mestre Durkheim, que o foi Celestin Bouglé (1870-1940). 
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incomparável da consciência colet iva – da qual as consciên-
cias individuais não poderiam  ent rever senão ínfimas partes.  

 
* * *  
 

O circulo vicioso de Freud 
 

O círculo vicioso da mentalidade individual exclusiva limitando a 
psicologia social tentada por Freud prende-se à origem nitida-
mente fisiológica observada na psicopatologia do desejo sexual. 

As relações sociais que afetam  esses estados individu-
ais são concebidas por Freud sob a form a de projeções sub-
jet ivas do “ I d"  e do “Superego”.  

Freud procura sem pre explicar  a v ida social pela l ibi-
do,  pelos recalcam entos e com plexos,  assim  com o pelos 
conflit os ent re os desej os indiv iduais e os com por tam entos 
sociais,  t idos est es com por tam entos com o dom inados pe-
los m odelos cult urais est andardizados.           

Nada obstante, o lim ite da mentalidade individual ex-
clusiva veio a ser ult rapassado por alguns discípulos de Freud 
– com o Eric From m , Horney e Kardiner – que, ao tentarem  
com binar as ideias da psicanálise um as vezes com  Marx, 
out ras vezes com  a teoria dos papéis sociais 79 ,  tornaram 
estabelecidos laços funcionais indissolúveis ent re a pessoa 
hum ana e a realidade social, bem  com o ent re a m entalidade 
individual e a m entalidade colet iva.  

Ent retanto, essa adaptação da psicanálise à sociologia 
não significou a ult rapassagem  com pleta da discussão sobre 
a relação ent re psicologia e sociologia, em bora ninguém  m ais 
considere tal questão sob a form a de alternat iva  

Gurvitch nota que um bom exemplo de tal insuficiência 
é Kardiner, que (a)  desconheceu a sociologia e a psicologia 
colet iva desenvolvida por Durkheim  e seus colaboradores 
com  aplicação especial à psicologia colet iva da inteligência 

 

79 Neste caso, as teorias dos papéis sociais dos sociólogos e antropólogos 
americanos como G.H. Mead, Znawiecki, Ralf Linton, Jacob Levy Moreno, e 
outros apud Gurvitch: Georges (1894-1965): �O Conceito de Fenômenos Psíqui-
cos Totais� in �Tratado de Sociologia - Vol.2�, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciati-
vas Editoriais, Porto 1968, (1ª edição em Francês: PUF, Paris, 1960). 
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(estudo das representações colet ivas, memória coletiva, catego-
rias e classificações lógicas), (b)  desconheceu a psicologia de-
senvolvida pelo norte-americano G.H. Mead (George Herbert 
Mead, 1863 – 1931), igualmente orientada para a psicologia 
colet iva da inteligência, (c)  teve recaídas em posições simplistas 
ao afirmar que só a psicologia da vida afetiva e emocional é a 
única que está diretamente relacionada à sociologia.80   

 
* * *   

 

 

80 Gurvitch, G (1894-1965): �O Conceito de Fenômenos Psíquicos Totais�. Op. cit. 
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Ausência da Mirada diferencial em Sartre   

 

  

Se “La Crit ique de la Raison Dialect ique”  81  é obra t ipi-
camente representat iva do pensamento dialét ico de todos os 
autores m odernos que se recusam  a rom per com pletam ente 
com  a t radição hegeliana (à m encionada exceção de Ernst  
Bloch 82 ) , não se deve olvidar que Sart re se em penha em  
desdogmat izar a dialét ica de Marx.  

Desta form a, a leitura de “La Crit ique...”  pode ser cote-
jada, logo de início, com o preceito desdogmat izador de Ge-
orges Lukacs em  “Histoire et  Conscience de Classe"  ao en-
tender que a pesquisa dos “pontos de im putação”  possíveis 
de visões de m undo não é um a explicação causal, m as um a 
procura de correlações funcionais com  os quadros sociais 83 .   

Os aspectos da dialét ica em Sart re que corroboram es-
te preceito são os seguintes:   

(a)  -  o m ovim ento dialét ico é de t otalização e de 
“ destot alização”,  excluindo a t ot alidade m etafísica com o 
subst ância ou ideal,  de t al sor t e que as t ot alidades hum a-
nas e suas par t es se engendram  reciprocam ent e na ação,  
na produção delas m esm as e das obras m at er iais e cult u-

                                          

81 Sartre, Jean Paul : �Critique de la Raison Dialectique � Tome I : théorie 
des ensambles pratiques� (précedé de Questions de Méthode), Paris, Gallimard, 
1960, 756pp. Op.cit. 

82 Veja meu estudo intitulado "O Tradicional na Modernização", na Web da 
OEI  http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article277    

 

83 Gurvitch, Georges: �Problemas de Sociologia do Conhecimento�, in Gur-
vitch et al.: �Tratado de Sociologia-vol.2�, trad.: Ma. José Marinho, revisão: 
Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.145 a 189 (1ªedição em 
Francês: Paris, PUF, 1960). Ver págs. 157 sq. 

http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article277


 Comunicação e Sociologia - 2ª edição © 2011 by Jacob (J.) Lumier 

92 
_____________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

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

rais que as envolvem .  É o carát er  inacabado,  cheio de 
inesperados de t oda a t ot alidade hum ana;    

(b)  -  o m ovim ento dialét ico com o práxis hum ana ad-
m ite um a ident if icação com  a liberdade hum ana, só que em  
Sart re essa liberdade é puram ente negat iva ( representa a 
ir redut ibilidade do hom em  à natureza)  e,  diante dos obstá-
culos,  dá lugar  à inércia,  int roduzida tanto na práxis hum a-
na (o “ prát ico- inerte”,  m uito falado nessa obra)  quanto na 
dialét ica ela m esm a, onde essa inércia se torna o m om ento 
ant idialét ico da dialét ica. 

Neste ponto, nota-se um  cet icism o e um  pessim ism o 
exagerado levando Sart re a t ratar os conjuntos prát icos, a 
dim ensão social da existência (que a sociologia diferencial 
descobre em  estado de realidade social)  como ameaçada de 
cair  na inércia e na dispersão das séries.  

 

Para Sartre a sociedade não é macrocosmos de agrupamentos, 
mas dispersão das séries. 

 
Quer dizer, para Sart re a sociedade não é macrocos-

mos de agrupamentos, mas dispersão das séries de séries 
(séries de m anifestações part iculares, séries de fatos 84 ) , 
cuja com binação é para ele cont ida sob a designação de “co-
let ivo”, de tal sorte que os grupos e as classes sociais -  t idos 
com o os prim eiros focos da “práxis com um ”  -  são eles m es-
m os am eaçados de dissolução nas séries.  

O alargam ento do “ prát ico- iner t e”  põe em  relevo 
que,  para Sar t re,  por  sua confiança na práx is,  na liberdade 
e na dialét ica da ex ist ência indiv idual,  a própr ia dialét ica é 
negat iva dos conj unt os prát icos e se reduz a um  m étodo 
dem onst rando que esses conj untos não são realidades,  
m as são “ quase som bras”  proj etadas,  por  um  lado,  pelas 
ex ist ências indiv iduais,  por  out ro lado,  pela histór ia uni-
versal idênt ica à razão 85 .  

                                          

84 As Séries para Sartre, compondo a sua noção de coletivo, compreendem 
em sua dispersão (a) � as relações de afastamento; (b) � a solidariedade mecâ-
nica no sentido durkheimiano; (a) � a coleção dispersa de indivíduos seguindo o 
mesmo modelo, (c) � as Massas. 

85 No esquema de "La Critique..." é concedido relevo (1) à �crença no todo-
poderio da razão dialética� que é identificada à práxis individual e ao movimento 
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Será exatamente por rejeitar a subjet ividade colet iva 
(aspiração colet iva aos valores) como aspecto da realidade soci-
al que Sartre acaba numa estranha combinação do existencia-
lismo, da filosofia social de Hobbes, da filosofia da história de 
Hegel e da sociologia de Marx, representando um mundo hu-
mano imaginário, e em todo o caso “perfeitamente abstrato”.  

Apesar desse alheamento sart reano do colet ivo real, 
pode-se realçar a sociologia de Sart re (a)  -  como definida em 
term os de “m om ento provisório da totalização histórica”, (b)  
– com o, no seu dizer, estudando “as form as elem entares que 
a história totaliza”. Tendo em  conta que este autor não dis-
t ingue ent re realidade histór ica com o setor pr iv ilegiado da 
realidade social e histor iografia ou saber histór ico, subst itu-
indo no “ term o histór ia”  as sociedades globais, das quais não 
reconhece a existência, isto é, as reduz à sua histor icidade.  

A sociologia de Sartre começa, então, (a)  – pelo estudo dos 
“conjuntos prático-inertes”, (b) – prossegue pelo estudo dos 
grupos de diferentes gêneros e (c)  – acaba nas classes sociais 
que supostamente constituem a passagem para a história, des-
conhecendo que as manifestações da sociabilidade são as pri-
meiras antíteses salutares que se opõem ao prático-inerte. 

 Esse autor desconhece igualm ente que os Nós são 
precisamente compreendidos em um movimento dialét ico 
real pela simples razão de que:  “se interpenet rar ou fusionar 
parcialm ente não quer dizer em  absoluto se ident if icar, m as 
quer dizer se afirmar, de uma só vez, irredut íveis e part ici-
pantes, unidos e m últ iplos”.  

Na linguagem  de Sart re, os conjuntos prát ico- inertes 
corresponder iam  à base m orfológica da vida social 86 ,  a qual 
em  sua obra é definida com o m aneiras de exist ir  fora de si,  
m ediação ent re a m atéria aberta e o hum ano, m ediação que 
é, ao m esm o tem po, objet ivação alienada. 

 

dialético da história realizando a razão universal, com a razão dialética, porém, 
triunfando no fim sobre essas suas duas identificações; (2) à crença na inteligi-
bilidade perfeita da história, cuja dialética conduziria, por sua vez, à vitória da 
razão universal sobre todos os obstáculos (reconciliação de Descartes e Hegel).  

86 Do ponto de vista sociológico, no domínio da morfologia social se inclui a 
instrumentalização da realidade material com toda a aparelhagem técnica que 
circunda o homem e, mais amplamente, todas as expressões exteriormente 
perceptíveis dos produtos humanos.   
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Acont ece que Sar t re aí inclui t am bém  os t erm os “ se-
r ialidade”  e colet iv idade,  t om ados com o “ cer t as form as 
elem ent ares da v ida social”.  Quer  dizer,  est e autor  não 
percebe que o seu t erm o de “ conj unt os prát ico- iner t es”,  
por  im própr io,  se refere ao segundo caso,  à inclusão das 
form as elem ent ares;  e,  no pr im eiro caso,  que inclui a ins-
t rum entalização da realidade m ater ial e et c.,  o seu t erm o 
adequado é de “ cam pos prát ico- iner t es”  87 .   

Quanto ao term o pouco claro de “série”, há que notar a 
inut ilidade da reunião sob esse termo de t rês ou quat ro ma-
nifestações diferentes da vida social ( relações de afastam en-
to;  Massas;  solidariedade m ecânica no sent ido durkheim ia-
no;  enfim , coleção dispersa de indivíduos seguindo o mesmo 
modelo) .  Há que manifestar precaução quando Sart re afirma 
que as “séries servem de fundamento a toda a sociabilidade”, 
de tal sorte que este autor chega facilmente à conclusão 
nefasta para a vida social de que “a totalidade é aqui (no 
âmbito da sociabilidade)  totalização prát ico- inerte da série 
das negações concretas de toda a totalidade”.  

 

Para Sartre, a dialética real não operaria na sociabilidade. 

 
Quer dizer, para Sartre, a dialét ica real não operaria na so-

ciabilidade, a qual desse modo não passaria de uma sombra 88 .  
De fato, escampam- lhe os procedim entos dialét icos e-

fet ivos que operam na sociabilidade, inclusive os seguintes:  
(a)  -  o fato de que existem  as relações com  out rem  m istas, 
onde alguém  se aproxima distanciando-se e se distancia 
aproxim ando-se ( relações bem  notadas em  certas situações 
cont ratuais) ;  (b)  – o fato de que essas relações podem  ser 
at ivo-passivas ou at ivas;  (c)  -  que elas pressupõem , todas 
elas, a existência de Nós lhes servindo de fundamento;  e (d)  
-  que as massas podem tornar-se at ivas.  

É crít ico o desconhecim ento dos problem as da m icros-
sociologia, em  especial o desprezo pelos Nós como focos de 
interpenet rações das consciências e das condutas, suas fu-
sões parciais const ituindo os fenôm enos de part icipação dire-
ta dos indivíduos nas totalidades espontâneas.   

                                          

87  Gurvitch, G (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", op. Cit. 
88 Ibidem, idem 
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Os Nós são precisam ente com preendidos em  um  m o-
vim ento dialét ico real pela sim ples razão de que:  “se inter-
penet rar ou fusionar parcialm ente não quer dizer em absolu-
to se ident ificar, m as quer dizer se afirm ar, de um a só vez, 
irredut íveis e part icipantes, unidos e m últ iplos”. Cabe, por-
tanto, o lamento de que é justam ente neste ponto onde a 
aplicação do paradigma da relat ividade na vida social tem  
pela pr im eira vez essencialm ente carência de aprofundam en-
tos na dialét ica com plexa que o Sart re intelectual, pensador 
de fôlego, a abandona à sua própria sorte 89  .   

Cabe,  ent ão,  infer ir  que Sar t re const ruiu ar t if icial-
m ente o seu t erm o de “ sér ies”  para exatam ente ev it ar  os 
problem as da m icrossociologia e deixar  de lado que as 
m anifestações da sociabilidade são as pr im eiras ant ít eses 
salutares que se opõem  ao prát ico- iner t e.   

Pior ainda:  na concepção esquiva de Sart re, os grupos 
e as classes seriam  as prim eiras ant íteses salutares -  em  vez 
das m anifestações de sociabilidade -  que se oporiam aos 
conjuntos prát icos inertes pelos quais, todavia, os próprios 
grupos e classes perm aneceriam  am eaçados.  

Há ainda em  Sart re um  esforço desesperado para che-
gar aos Nós sob o aspecto da com unidade.  I sso é notado na 
sua sociologia dos grupos, já que o grupo, nessa visão, não 
pode ser tornado inteligível sem a dialét ica sart reana ent re 
“projeto, juram ento, invenção, m edo”, que alí é t ida com o a 
fonte da “dim ensão da com unidade”  e, m ais exatam ente, a 
fonte do que Sart re cham a “práxis com um ”, que é ao m esm o 
tem po um a ligação de “ reciprocidade am bivalente”.  

Esforço teorét ico este tornado im possível pela própria 
maneira com que o pensador põe o problema, term inando 
por reduzir “a com unidade prát ica”  a um a destotalização 
perpétua, m ediante a form ulação de um a práxis com um que 
não existe em  lugar nenhum  senão por toda a parte, ubiqui-
dade essa que é um a determ inação prát ica de cada um por 
cada um  e de cada um  por todos.  

Tal esquiva é feita ao mesmo tempo em que se conside-
ram as “comunidades prát icas" como o que mantém a coesão 
relat iva de um grupo na sua oposição à série. Daí o caráter 

 

89 Gurvitch, Georges (1894-1965): �Dialectique et Sociologie�, Flammarion, 
Paris 1962, 312 pp., Col. Science. Op.Cit. pág. 215.  
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miraculoso da dialét ica de Sartre como fonte da “práxis co-
mum”:  a dialét ica das existências individuais, a qual engendra 
a realidade dos grupos, malgrado sua impossibilidade 90 .  

Seja com o for, ao preservar o conceito de inst ituição 
com o práxis e coisa, m as desconhecer a reciprocidade dos 
atos e das obras, “das maneiras de ser e dos jeitos de se 
ver”  ( “ cont roles sociais” ) , em  que o conceito de est rutura se 
revela o m ais dialét ico com  os atos não sendo reduzidos à 
objet ivação nas obras de civilização, tal "dialét ica das exis-
tências individuais"  não ajuda Sart re a ent rever os conflitos 
reais ent re os aparelhos organizados, as est ruturas propria-
mente ditas e, enfim , a vida espontânea dos grupos.  

Sem ult rapassar o ant igo paradigma de localização 91 , 
J.P.Sart re não aproveita em  absoluto da dialét ica para estu-
dar a realidade social e só se ocupa de um  m undo social 
im aginário, totalm ente engendrado pela “ razão dialét ica”  
toda poderosa, cam uflando um a filosofia preconcebida.   

Ainda que Sart re fale da experiência dialét ica onde “se 
t rata de aprender e não de reencont rar”, “onde coisa algum a 
é segura e é preciso prosseguir ”,  tudo indica que, nos seus 
conteúdos ou em  seus quadros de referência, o autor de "La 
Crit ique de la Raison Dialect ique"  se encont ra m uito distante 
dessa afirmação de uma perpétua renovação graças à dialét i-
ca e à experiência hum ana.  

Finalm ente, fracassou o esforço de Sart re para sintet i-
zar o existencialism o, Hegel e Marx na sua teoria da razão 
dialét ica, ficando frust rado o seu desejo de lançar os prole-
gôm enos a toda à ant ropologia futura, incluindo a história 
hum ana, a sociologia e a etnologia 92 .  

 

 

90 Ibid, ibibem. 
91 O individualismo radical de Sartre nutre-se no atomismo social de Hobbes. 

92 Gurvitch, Georges: "Dialectique et Sociologie�, op. Cit, p.226. 
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O Sociólogo diante do Utilitarismo  

 
Notas sobre Durkheim  e o alterm undialism o 

 
Jacob (J.)  Lum ier 
 

 
 
Sinopse 
A oposição de Durkheim à doutrina eudemonista do utilitarismo interessa à 

crítica ao produtivismo exercida pelo altermundialismo. Em sua obra, essa oposição 
a qualquer absoluto eudemonista não é episódica, mas fundamental à sociologia da 
vida moral fundada por ele, cujo desenvolvimento, porém, exige tomar em considera-
ção o aporte de seu continuador Georges Gurvitch. 

 ***  
English version: 
Abstract 
Durkheim's opposition to the doctrine of utilitarianism as eudaimonism it has 

an interest to the criticism about the productivism exercised for the alter-globalization. 
The rejection of eudaimonism as an absolute is not episodic, but basic on sociology 
of moral life, whose development, however, is offered for consideration of Durkheim's 
successor Georges Gurvitch. 

*** 
Spanish version: 
Resumen: la oposición de Durkheim (1858-1917)  a la doctrina del utilitaris-

mo como eudemonismo tiene un interés para la crítica sobre el productivismo ejerci-
da por el alter-mundialismo. El rechazo del eudemonismo como un absoluto no es 
episódico, pero básico en la sociología de la vida moral, cuyo desarrollo, sin embar-
go, se ofrece a la consideración del sucesor de Durkheim, Georges Gurvitch. 

 

*** 
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Utilitarismo e ecologia 

 
ﾓCom o se sabe,  as questões públicas são recor ren-

t es e,  m uit as vezes,  reaparecem  com binadas em  out ras 
configurações dos t em as colet ivos sem  que nos aperceba-
m os dessa histor icidade.   

Hoje em  dia, com  a m aior aglut inação dos m ovim entos 
sociais junto ao nosso Fórum  Social Mundial – WSF,  inclusive 
pela I nternet  93 ,  acrescido da m aior influência junto ao Par-
lam ento Europeu da notável corrente Europe Écologie – les 
Verts 94 ,  notadam ente em  face da frust ração da COP-15 95 , a 
questão pública da ecologia, desdobrando-se na indispensá-
vel crít ica ao produt iv ismo, revela-se um  m arco de recorrên-
cia para contestar devidam ente a equivocada at r ibuição ideo-
lógica de valor absoluto à ideia de que "mais bens materiais 
fazem  crescer a felicidade", lem a produt iv ista este em  que 
part icipa o ut ilitarism o m oderno, com o filosofia pública do 
que tem  ut ilidade para o maior número.  

Expandindo-se com o m ensagem  cat ivante aos pro-
gressistas da época, (as ideias de democracia, progresso e 
de direito à escolha são t rês ideias que podiam  ser explicadas 
em termos ut ilitaristas liberais)  a influência do ut ilitar ismo no 
século 19 e começos do século 20 não foi somente uma ideo-
logia rest r ita aos econom istas 96 .   

 

93 Veja aqui o link para OpenFSM: http://openfsm.net/
94 Veja aqui o link: http://www.europeecologie.fr/
95 La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se celebró en 

Copenhague, Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre de 2009. Denominada COP 
15 («15a Conferencia de las partes»), fue organizada por la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que organiza 
conferencias anuales desde 1995 con la meta de preparar futuros objetivos para 
reemplazar los del Protocolo de Kioto, que termina en 2012. En la conferencia 
se acreditaron 34.000 personas entre delegados de los 192 países miembros de 
la CMNUCC, expertos en clima, representantes de organizaciones no guberna-
mentales (ONG) y prensa. 

96 El utilitarismo fue propuesto originalmente durante los siglos XVIII y XIX 
en Inglaterra por Jeremy Bentham (1748 - 1832) e promovido por John Stuart 
Mill (1806 �  1873). 

http://openfsm.net/
http://www.europeecologie.fr/
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Pelo cont rário, na medida em que colocou em pauta a 
questão dos cr itér ios de valor de uma norma, relacionando-a 
a sua ut ilidade com o  im agem  de felicidade para o m aior 
núm ero, com o se sabe, o ut ilitarism o suscitou reações em  
vários m eios intelectuais, notadam ente ent re os sociólogos 
diligentes como Ém ile Durkheim  (1858 – 1917) , o mest re 
fundador da sociologia, que em  sua conhecida obra datada 
de 1893, De la  division du t rava il socia l ,  ali contestou 
acertadam ente o eudem onism o.  

Com  certeza t rata-se de um  aspecto pouco explorado 
no estudo da obra de Durkheim . Além  de deixá- lo cont ra a 
corrente, sua conhecida oposição ao ut ilitarism o com o ques-
tão pública, bem  referenciada por seus cont inuadores com o 
Georges Gurvitch 97 ,  t ivera notado alcance em sua elabora-
ção intelectual, especialmente para a sociologia da vida mo-
ral,  de tal sorte que um comentário aprofundado a respeito 
disto pudera revelar o interesse deste mest re da sociologia 
para os m ovim entos sociais, em  época de justo quest iona-
m ento da ideologia produt ivista, como hoje em  dia, tanto 
m ais que, ao pesquisar a realidade da consciência colet iva, 
Durkheim  antecipou o fato de que nenhum a com unicação 
pode ter lugar fora do psiquism o colet ivo.  

 

Durkheim antecipou o fato de que nenhuma comunicação po-
de ter lugar fora do psiquismo coletivo.  

 
ﾓCom  efeit o,  a lúcida cr ít ica ao produt iv ism o com -

por ta prelim inarm ent e duas or ient ações que sim plif icando 
podem os designar  no seguint e:  ( a)  " capit alism o verde" :  
adm it e um  crescim ento m ais desm at er ializado,  com  m enos 
CO2, por  exem plo;  e ( b)  "new deal verde" :  preconiza co-
m o necessár io um  pequeno decrescim ento econôm ico nos 
países m ais r icos.  O problem a que desafia a am bos é su-
perar  o im perat ivo da busca de crescim ento const ant e a 
que se costum a associar  o Hom o Faber.     

Faz-se a justa crít ica de que todas as form ações polít i-
cas de direita ou de esquerda part ilharam até o começo dos 

                                          

97 Gurvitch, G: �A Vocação Actual da Sociologia �vol.II: antecedentes e 
perspectivas�, tradução da 3ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, 
Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. (1ª edição em francês: Paris, PUF, 1957). 
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anos 1980 a noção de que a vocação do homem é produzir, 
fazendo da técnica e da tecnologia o pr incipal inst rum ento de 
sua em ancipação. O " ideal"  ent re aspas dessas form ações é 
que o invest im ento aum ente a produt ividade do t rabalho, e 
dim inua pela ut ilização das m áquinas o tem po socialm ente 
necessário à produção de bens.  

Nesse sent ido, haveria a superar com urgência um culto 
da produção e da abundância associado à revolução Industri-
al,  com seus efeitos negat ivos cada vez mais acentuados, tais 
como a destruição da biodiversidade, a rarefação dos recursos, 
o aquecimento global, a acumulação de poluições e dejetos 
para além do lim ite crít ico de regeneração da biosfera, da 
água dos rios, e de toda a capacidade de recarga do planeta. 98   

Quest ionam -se os sociólogos histór icos pela contem -
plação da sociedade indust r ial em  suas pesquisas:  Max We-
ber ter ia se lim itado a assinalar no Ocidente as característ i-
cas necessárias ao capitalism o, a que correspondeu o desen-
volvim ento produt ivista, hoje cent rado no cálculo do PI B 
com o indicador pr incipal da econom ia.  

Karl Marx é t ido por am bivalente, seja ao considerar 
posit ivo, por um  lado, o desenvolvimento das forças produt i-
vas alim entado pela técnica com binada à ciência, seja, por 
out ro lado, ao tomar por negat ivo cada progresso da produ-
ção com o acentuando a opressão dos t rabalhadores.  

A tomada de consciência dos perigos do produt ivismo 
não ter ia se anunciado até os anos 1970 quando o paradoxo 
ent re um  m undo finito e a const r ição de um  crescim ento sem  
fim  em ergiu nas conferências internacionais 99 .   

 Desta form a, a crít ica ao produt ivism o tem  alcance 
profundo, m ost ra-se ação t ransform adora nem  só das est ru-

 

98 Efeitos esses mensurados pela "Ecological Footprint" (Huella Ecológica 
ou Marca Ecológica) de que trata o "Living Planet Report 2008"- 
http://www.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report

99 Segundo Elise Lowy, "la prise de conscience des dangers du 
productivisme s�amorce avec le concept d�éco-développement lancé par Ignacy 
Sachs au séminaire de Founex en Suisse en 1971, avec le Rapport Meadows du 
Club de Rome qui paraît en 1972, ou encore avec la Conférence des Nations 
Unies sur l�environnement tenue la même année à Stockholm". Cf. Petite histoire 
du productivisme, publié le jeudi 3 janvier 2008 na Web Les Verts 
http://economiesocial.lesverts.fr/spip.php?article281

 

http://www.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/
http://economiesocial.lesverts.fr/spip.php?article281
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turas, m as dos quadros operat ivos da ação histór ica, com o 
consciência da liberdade:  ação concent rada que não somente 
almeja dir igir  a mudança das est ruturas a part ir  de modelos 
e est ratégias, m as busca notadam ente redirecionar a econo-
m ia e o planejam ento econôm ico para os referenciais e m e-
didas ecológicas, em  vista de ult rapassar  pela im plementa-
ção dos indicadores " físicos" da ecologia polít ica os procedi-
m entos ecologicam ente insuficientes 100  relacionados ao m o-
delo produt ivista de cálculo do Produto I nterno Bruto PI B 101 .  

Não obstante esse alcance est ratégico e sua rest r ição 
ao vínculo dos sociólogos com  a sociedade indust r ial (a busca 
do desenvolvim ento econôm ico e o desenvolvim ent ism o) , e 
na medida em  que contesta a absolut ização da idéia de que 
"m ais bens m ateriais fazem  crescer a felicidade", a crít ica ao 
produt iv ism o encont ra base na oposição ao ut ilitarism o sus-
tentada por Durkheim  (1858-1917)  em  seus comentários 
interessando a sociologia da vida m oral.  

Com efeito, deve-se notar que, objet ivando notadamen-
te o eudemonismo, a oposição durkheim iana ao ut ilitarismo 
não é episódica, m as fundam ental, tanto m ais se t iverm os 
em  conta a int rodução por Durkheim  da noção do desejável 
como indispensável à sociologia 102 .   

Caso não part icipasse das questões públicas e assu-
m isse oposição sociológica ao ut ilitarism o, reforçado este 
últ imo depois de Jeremy Bentham (1748-1832)   e John Stu-
art  Mill (1806 -  1873)  e que gozava de  excepcional prest ígio 
nos m eios progressistas da época, com o se sabe, Durkheim 
não seria suscitado à descoberta or iginal do quadro da socio-
logia da vida m oral, a que chegou passando por um a reflexão 
aprofundada junto com  a filosofia de Kant .   

Fora- lhe essencial sua recusa da "ut ilidade" com o cr ité-
r io últ im o das ações hum anas, e com o base m ensurável de 
análise das questões polít icas, sociais e econôm icas. Da 

 

100 Tais como a "Poupança líquida ajustada" (NAS) do Banco Mundial, Ad-
justed net savings (NAS) of the World Bank. 

101 Isto se pode ver no excelente artigo de 19/06/2009 na seção economie 
junto à Web da notável Attac France � Pré-rapport de la Commission Stiglitz, 
http://www.france.attac.org/spip.php?article10102   

102 Gurvitch, Georges (1894-1965): �A Vocação Actual da Sociologia �vol.II: 
antecedentes e perspectivas�, op. cit. 

http://www.france.attac.org/spip.php?article10102
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m esm a m aneira, ao repelir  toda a tentat iva em estabelecer 
um  absoluto para a vida m oral com  im posição aos fatos soci-
ais,  tornou-se igualm ente indispensável ao notável sociólogo 
repelir  com o eudem onism o a pretensão ut ilitarista em  reduzir  
o valor de um a norm a unicam ente a sua ut ilidade como crité-
r io de felicidade para o maior número.  

ﾓ Tal oposição sociológica é tanto m ais consequente 
quando se sabe que o ut ilitar ismo liberal está longe de ser 
um a proposta inconsistente. A ideia de que um a das funções 
da polít ica é promover o bem-estar humano encont ra ali uma 
just ificação teórica adequada (a dem ocracia podendo ser 
vista com o um a espécie de Ut ilitar ism o aplicado, na m edida 
em que, sendo o governo da maioria, defenderá os interes-
ses do m aior núm ero) .  

Sem  em bargo,  a oposição ao ut ilitar ism o e a desco-
berta do desejável não foram  suficientes para Durkheim  
chegar a consolidar  um  m étodo operat ivo e eficaz,  adequa-
do à sua com preensão da especif icidade da sociologia da 
v ida m oral,  da qual foi fundador.  

Com o se sabe,  Durkheim  equivocadam ente par t i lhou 
com  os adept os da cham ada "ciência dos cost um es"  a 
crença específ ica à sociologia herdada do século 19,  que 
proj etava a possibil idade em  conhecer  os fatos e prescre-
ver  as norm as sim ult aneam ent e.   

Em  m aneira ingênua,  prolongando- se aos inícios do 
século 20,  naqueles m eios int electuais sociológicos,  espe-
rava- se t irar  de um  conhecim ento t eorét ico prév io um a 
dout r ina m oral que im pusesse obj et ivos e prescrevesse 
regras j ust as de condut a 103 .   

 

Compreender a vida moral 
 
  Se a crença lim itou o desenvolvim ento da sociologia 

da vida moral, out ro será o aspecto cr it icável do método 
durkheim iano para a determ inação da especificidade socioló-
gica do fato m oral, notada por Gurvitch, seu cont inuador. 

 

103 Cf. Gurvitch, G: Problemas de Sociologia da Vida Moral in Gurvitch, et 
al: �Tratado de Sociologia - Vol. 2 �, revisão Alberto Ferreira, Iniciativas Editori-
ais, Porto, 1968, 543 págs. (1ª Ed. em Francês: PUF, Paris, 1960), capítulo III.  
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Trata-se de uma insuficiência decorrente da tese fala-
ciosa de que, na com petência do sociólogo, é bastante difícil 
com preender a vida m oral, com o apego e sent im ento de 
pertença aos grupos sociais, se a m esm a não for equiparada 
à prát ica histór ica religiosa, isto é, ao hábito, à regularidade 
e à disciplina, t ípica dos monges da I dade Média.  

ﾓSem  em bargo, há nessa orientação cr it icável um as-
pecto posit ivo favorecendo a dist inção ent re valores culturais 
e valores econôm icos,  com o se verá. I sto, em  razão de que, 
ao sobreest im ar o estatuto sociológico da vida religiosa m o-
nacal,  sublim ando a m oralidade t radicional e a m oralidade 
im perat iva – às quais corresponde, justam ente, a predom i-
nância dos mencionados hábito, regularidade, disciplina – 
Durkheim  dará procedim ento à polêm ica que, em  privilégio 
desses últ im os cr itér ios, sustentou cont ra as m orais eudem o-
nistas, onde os m esm os não se encont ram  valorizados 104 .  

 Por sua vez, as dout r inas eudem onistas especulam  
com o se sabe sobre um  conteúdo m oral suposto unitário e 
im ediato, na idênt ica medida em que as mesmas buscam em  
um a contem plat iva natureza hum ana um  absoluto para a 
vida m oral, com  im posição lógica aos fatos sociais e às m ani-
festações part iculares da sociabilidade:  tais as morais do que 
é út il,  do que é técnico, do que dá prazer (hedonism o) .   

Mas o assunto não é assim  tão sim ples.  O aspecto 
posit ivo acim a assinalado,  quando interpretado por  sua 
vez desde o pont o de v ist a da t eor ia sociológica revela- se 
igualm ent e cont radit ór io.    

Se a valorização de hábito, regularidade, disciplina o 
instruiu em sua polêm ica, a razão pela qual Durkheim deixou 
incompleta sua tentat iva em delim itar o domínio da vida mo-
ral, seja como apego seja como sent imento de pertença ao 
grupo social, deve-se exatamente ao privilégio da moralidade 
t radicional e da moralidade imperat iva em suas análises 105 .    

 

104 Gurvitch, Georges (1894-1965): �A Vocação Actual da Sociologia �vol.II: 
antecedentes e perspectivas�, op. cit. 

105 Note-se que, além destes, existem vários gêneros de vida moral que já 
foram distinguidos pelos adeptos da "ciência dos costumes", sociólogos e histo-
riadores nos inícios do século 20, tais como a propriamente ideológica moralida-
de das imagens simbólicas ideais, a moralidade dos juízos preestabelecidos, a 
moralidade de aspiração, dentre outras � como se verá. 
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Quer  dizer,  a incom plem entação deixada por  Dur-
kheim  sobressai quando seus cr it ér ios são post os em  face 
de cer t as referências qualif icadoras do fato j ur ídico,  com o 
o são a coação e a sanção,  j á que o m est re sociólogo não 
t ivera conseguido diferenciar  dest es últ im os a sua suges-
tão em  considerar  o hábit o,  a regular idade,  a disciplina 
com o cr it ér ios específ icos dos fat os m orais.   

Além  disso,  no rast ro dos deísm os,  o sociologism o 
durkheim iano ( um a m et am oral do t ipo Plat ão,  Hegel ou 
Espinosa,  com  a consciência colet iva ident if icada ao Bem  
suprem o)  dif icult a a aceit ação de que o problem a dos fun-
dam entos da validade dos valores e dos ideais,  sua j ust if i-
cação,  per t ence com  exclusiv idade à f i losof ia m oral,  ult ra-
passando a com petência da sociologia.   

ﾓÉ claro que essas insuficiências não prejudicam  a 
cont r ibuição do pensador. Trata-se aqui do m est re dos soció-
logos cujo legado é indispensável à teoria sociológica.  Para 
além  de qualquer lim itação, Durkheim  ensina que os ideais 
fundamentadores da objet iv idade dos valores ideais são eles 
próprios simultaneamente produtores e produtos da realida-
de social, a qual desta maneira é penet rada por significações 
hum anas, e não inerte nem  exterior izada com o se supõe ser 
a m atéria da Física ou da Quím ica.  

Fato este básico, fundamental, pois, em  razão de se-
rem  integrados na realidade social, e por efeito m aterial des-
sa integração, os elementos do psiquismo individual e do 
psiquism o colet ivo passam  à própria realidade social suas 
energias ou em anações subjet ivas, tornando-a penet rada por 
significações hum anas até m esm o em  sua base m orfológica 
106 ,  de tal sorte que a aspiração aos valores não se deixa 
reduzir ao aspecto m ental, m as penet ra vir tualm ente a reali-
dade social inteira, com  expressão privilegiada nas form as de 
sociabilidade (devidamente estudadas em m icrossociologia, 
que, mediante o recurso da dialét ica, vem a ser descoberta 
na form ação dos grupos sociais)  107 .  

 

106 Tais as mencionadas amplitudes concretas dos objetos do conhecimen-
to perceptivo, de que Gurvitch já fez a verificação e relatou em sua obra �Los 
Marcos Sociales del Conocimiento�, tradução Mário Giacchino, Caracas, Monte 
Avila, 1969, 289 págs (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1966).   

107 Cf. Gurvitch, Georges: �Dialectique et Sociologie�, Paris, Flammarion, 
1962, 312 págs, col. Science. 
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Mas não é tudo, da efet iv idade da integração como fa-
t icidade humana im prim indo a diferença específica da reali-
dade social – im anência recíproca do individual e do colet ivo 
– decorre a propriedade básica em teoria sociológica de que 
a consciência colet iva seja um a consciência aberta às influ-
ências do am biente, toda a tomada de consciência implican-
do as at itudes colet ivas como disposições para reagir em  
com um  (que, desta form a, são fenôm enos não inteiramente 
apreensíveis, cr iações em  fluxo, e Gurvitch as designará " fe-
nôm enos sociais totais com pletos e soberanos" 108 ) . 

Os ideais em  sua eficácia m otora são elem entos cons-
t it ut ivos da colet iv idade e em anam  dela – daí Durkheim  
falar  de colet iv idade de aspiração,  lá onde se t rata de as-
piração aos valores com o qualidade não- obj et ivada da 
consciência colet iva 109 .  

 

Orientação de Durkheim 
 
ﾓEm  seu pensam ento objet ivo Durkheim  com preende 

os ideais em  m aneira descrit iva com o obstáculos (apreendi-
dos, no sent ido em  que com parat ivam ente o são as amplitu-
des concretas do conhecim ento percept ivo do m undo exteri-
or) , supondo o critér io sociológico de sua resistência justa-
m ente à penet ração pela subjet ividade colet iva como o com -
plexo psicossociológico das significações hum anas (ou "cole-
t ividade de aspiração", no dizer de Durkheim , como vimos, 
que aí inclui as crenças colet ivas) , levando-o a conceber os 
ideais exatam ente com o os term os m otores dessas aspira-
ções, seus focos irradiadores.  

 Diferentes dos valores baseados no cr itér io da ut ilida-
de, com o os valores econôm icos costum am  m ost rarem -se, 
aqueles out ros valores cham ados culturais, com preendidos 
por Durkheim  com o valores ideais ou fundados nos ideais 
podem ser definidos do ponto de vista da sociologia da vida 

 

108 Ibid, ibidem. 
109 Lembro que P. Berger e T. Luckmann reconhecem essa qualidade não-

objetivada sob a noção de desreificação em sua obra �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). 
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m oral ( considerada esta últ im a em  sua aut onom ia e em  
sua especif icidade)  em  t erm os de inst rum entos de com u-
nhão social ( no sent ido da m ais intensa im anência recípro-
ca ent re o indiv idual e o colet ivo na sociabil idade de um  
Nós o m ais const r it o)  e pr incípios de incessant e regenera-
ção j ustam ente para a v ida nos ideais,  podendo ser  com -
parados a ím ãs que at raem  e m erecem  at rair  a "vont ade"  
ou esforços hum anos convergentes.   

Como se sabe, a orientação para a sociologia da vida 
moral em Durkheim compreende dentre outros aspectos o 
seguinte:  (a)  a objet ividade dos valores propriamente culturais 
não se reduz à sua mera colet ividade ou recorrência em gran-
de número;  (b)  as principais obras de civilização como a reli-
gião, a moral, o direito, a arte são sistemas de valores cultu-
rais;  (c)  a validade objet iva dos valores culturais consiste na 
sua referência ao nível de realidade mais profundo dos ideais.  

A afirmação dos valores como sendo objetivos está em 
que as coisas e as pessoas às quais tais valores são atribuídos 
atendam à condição de serem coisas e pessoas que estão pos-
tas em contacto com os ideais por efeito do estado mental de 
afetividade coletiva (sentimento do desejável ou sensibilidade 
indefinida, incluindo as propensões, tendências, preferências, e 
todo o conjunto das orientações afetivas do psiquismo, por dife-
rença dos atos mentais como as intuições e os juízos).  

Tal é o efeito ( imãs da vontade) que qualifica propria-
mente a subjetividade colet iva como aspiração (aos valores), 
notando-se o aspecto de imãs da vontade que os valores assu-
mem neste contacto com os ideais. Notando mais uma vez que 
os ideais tomados por si não são representações intelectuais 
abstratas, frias, mas como disse essencialmente motores 110 . 

Durkheim  alcançou as bases da sociologia da vida m o-
ral pelo aproveitam ento or iginal que t irou de sua reflexão 
junto com  a filosofia de Kant , levando-o com o se sabe a in-
t roduzir em  diferença deste últ im o que a ignorou, com o já foi 
dito, a noção do desejável  na análise dos valores.  

Com  efeito, é para a funcionalidade dos valores ideais, 
sua característ ica est r itam ente sociológica de inst rum entos 
de com unhão social (no sent ido acima definido)  e princípios 

 

110 Cf. Gurvitch, G: �A Vocação Actual da Sociologia �vol.II: antecedentes e 
perspectivas�, op.cit. 
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de incessante regeneração da vida nos ideais se afirm ando 
indispensavelmente por m eio da afet iv idade colet iva, que se 
refere a ut ilização do term o desejável na seguinte form ulação 
durkheim iana:  qualquer valor pressupõe a apreciação de um  
sujeito em  referência de um a sensibilidade indefinida – é o 
desejável, qualquer desejo sendo um  estado inter ior.  

Definição descrit iva esta que não só torna extensível a 
característ ica do desejável a qualquer valor para além  dos 
valores ideais (qualquer valor tendo assim  algum a part icipa-
ção nos ideais) , m as, por esta via os engloba igualm ente na 
noção de funcionalidade expressa na fórm ula acima mencio-
nada a respeito destes últ im os ( "qualquer valor pressupõe a 
apreciação de um  sujeito em  referência de um a sensibilidade 
indefinida") , fórm ula esta pela qual a sociologia elim ina radi-
calm ente a pretensão de um  absoluto eudem onista por es-
t ranho à afet ividade colet iva.  

Com o adm item  seus cont inuadores, em  sua aplicação 
exclusiva à sociologia da vida m oral, a concepção de Dur-
kheim  deveria conduzir ao estudo em pír ico das correlações 
funcionais ent re os valores m orais e os conjuntos sociais.  

Para esse desdobramento apontaria sua fórmula acima 
de que "qualquer valor pressupõe a apreciação de um sujeito 
em referência de uma sensibilidade indefinida", isto é, pressu-
põe a experiência com afet ividade colet iva de uma busca sus-
citada pelo desejável.  Além disso, o estudo empírico das cor-
relações funcionais entre os valores morais e os conjuntos 
sociais se encontra favorecido notadamente em razão do se-
guinte:  (1)  – Durkheim chega a opor para fins de análise os 
valores ditos culturais a outros valores, insist indo ao mesmo 
tempo na variedade infinita e na part icularização de todos os 
valores sem exceção;  (2)  – põe em relevo o papel que desem-
penham os valores na formação da própria realidade social.  

Daí que, enfim , seus cont inuadores possam  com pletar 
a concepção durkheim iana com  a constatação das flutuações 
dos valores, os quais se juntam  e se interpenet ram  depois de 
se terem  diferenciados – a "conjunção dos valores" ( term o 
at r ibuído a Célest in Bouglé,  1870 – 1940) .  

Sem  em bargo, será sua concepção m etam oral tom an-
do a consciência colet iva com o ident ificada ao Bem  suprem o 
que explica (a)  por que Durkheim  envolveu seu método em  
um  círculo vicioso ent re chegar ao fato m oral por indução ou 
por dedução – sendo esta últ ima na verdade que const itui o 
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seu raciocínio conceitualista;  e (b)  lim itando-se dessa m anei-
ra ao raciocínio exclusivamente lógico, sua m etam oral explica 
igualm ente por que se m anteve est ranho ao reconhecim ento 
da existência das experiências m orais colet ivas e dos m éto-
dos de análise que, m ediante procedim entos dialét icos tais 
com o a colocação em  reciprocidade de perspect iva, recondu-
zem a estas experiências variadas e só raram ente imediatas 
( têm  nos sím bolos sociais os seus interm ediários) .  

 
 

Experiência e Variabilidade  

 

Em Sociologia da Vida Moral 

 
Adm it indo a dim ensão não im ediata, m as m ediata da 

experiência m oral, nota-se com o disse a im portância dos 
sím bolos acentuando a flutuação da experiência m oral em 
função dos quadros sociais. 

O postulado básico da sociologia da vida m oral é reali-
zar obra cient ífica na m edida em  que se afirm a um a discipli-
na com  orientação relat ivista 111  e em pir ista, adotando com o 
ponto de referência para o estudo dos fatos m orais o concei-
to est r itam ente sociológico de at itudes m orais,  compreen-
dendo as at itudes colet ivas ou individuais penet radas pela 
experiência m oral 112 .   

A ut ilização deste conceito de at itude é de alta valia, 
viabilizando, por sua vez, o acesso a toda a m ult iplicidade 
dos aspectos e variações da vida moral na medida mesma 
em que os integra nos quadros sociais a que pertencem.  

 

111 Note-se que o relativismo sociológico não incorre na dispersão dos cri-
térios, mas elabora uma orientação probabilitária afirmando a variabilidade 
funcional, cuja complexidade, porém, decorre das funções dialéticas. Ver 
Gurvitch, Georges (1894-1965): �Dialectique et Sociologie�, Flammarion, Paris 
1962, 312 pp., Col. Science. Op.Cit.   

112 As unidades coletivas reais jamais se encontram em estado inerte e o 
"conceito" operativo mais elementar que dá conta dessa qualidade não-inerte é 
o de atitudes coletivas.  
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 Procedim ento de integração este que é característ ico 
do estudo sociológico, já que, em  acordo com  Gurvitch 113 , 
não se pode dar pr im azia a um  gênero de experiência m oral 
com o se esta fosse um a experiência integralm ente imediata.  

Quer dizer, em  sociologia não tem  base o propósito de 
definir  a experiência m oral seja com o perpétua revolta, seja 
como indignação, seja como obrigação etc. porquanto, com 
at r ibuições destes gêneros ao conteúdo m oral, se pretenda 
esgotar o cam po da experiência m oral.  

Admit indo a dimensão não imediata, mas mediata dessa 
experiência, t rata-se de aí pôr em relevo a importância dos 
símbolos, acentuando a variabilidade e mobilidade, a flutuação 
da experiência moral em função dos quadros sociais tais como 
sociedades globais, classes sociais, agrupamentos sociais par-
t iculares, formas ou manifestações de sociabilidade.  

Aliás, não só o nível simbólico deve ser posto em relevo, 
mas a variação mesma entre o caráter mais imediato – a a-
preensão direta do conteúdo moral – e o caráter mais mediato 
(apreensão realizada pela intermediação dos símbolos sociais)  
passa a const ituir um aspecto da própria experiência moral.  

Portanto, favorecido com a possibilidade de chegar à 
realidade da vida m oral at ravés da análise em  profundidade 
do nível dos sím bolos sociais, o ponto de vista probabilitário 
vem a ser afirmado e acolhido.  

Delineia- se ent ão,  m enos que um a definição f i losóf i-
ca,  um a delim it ação descr it iva e am pla da exper iência 
m oral com o var iável funcional.   

Segundo Gurvitch, o termo apropriado para a definição 
descrit iva pode ser t irado da linguagem corrente na vida 
social histórica onde a consciência da liberdade (prom eteísm o 

 

113 Gurvitch, Georges (1894-1965): �A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: 
na senda da sociologia diferencial�, tradução da 4ª edição francesa de 1968 por 
Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 587 pp. (1ª edição em Francês: Paris, 
PUF, 1950).  �A Vocação Actual da Sociologia �vol.II: antecedentes e perspecti-
vas�, tradução da 3ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cos-
mos, 1986, 567 pp. (1ª edição em francês: Paris, PUF, 1957). �Tratado de Socio-
logia - vol.1", revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, 2ª 
edição corrigida (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1957). �Tratado de Sociolo-
gia - Vol.2�, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968, (1ª 
edição Em Francês: PUF, Paris, 1960). Op.Cit.  
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114 )  e a com pet it ividade com binam , a saber:  a noção de lu-
ta .    

No sent ido de um a teoria dinâm ica a luta hum ana im -
plica a histór ia, m as não depende da histór ia e const itui um a 
experiência que tanto é uma experiência vivida quanto o é 
experiência percebida nos quadros sociais.  

Por efeito da reflexão colet iva a luta hum ana pode ser 
e efet ivamente é simbolizada e conceituada. Aliás, simboliza-
ção e conceituação essas que evidentemente adm item  graus 
em  relação à sua apreensão intuit iva.  

Por t ant o,  esses graus de exper iência m oral devem  
ser  bem  acolhidos na fórm ula da def inição que lhe cor res-
ponde,  haj a v ista a defasagem  ent re o apreendido e o 
conhecido que const it u i fator  de var iabilidade nesse ram o 
especial que é a sociologia da v ida m oral.  

A fórm ula propost a por  Gurv it ch é a seguint e:  “ a ex-
per iência m oral v iv ida,  percebida e adm it indo graus diver -
sos de sim bolização e conceit uação é um a luta cont ra t o-
dos os obstáculos que se opõem  ao esforço hum ano,  quer  
colet ivo quer  indiv idual,  lut a af irm ada com o m anifest ação 
digna de aprovação desinteressada”.   

O objet ivo do estudo sociológico é, pois, fazer a varia-
bilidade sobressair na vida moral que, ademais de variar 
ent re o im ediato e o m ediato, ocorre em  num erosos sent idos, 
haja vista sua não-dependência da histór ia.  

 

A definição sociológica dos fatos morais 
 
Assim  tem os que a vida m oral (a)  – var ia com o experi-

ência m oral posit iva e com o negat iva, incluindo a experiência 
dos preconceitos, das faltas, da maldade, da covardia, etc. 
com o experiências negat ivas;  (b)  – varia com  a variação das 
relações ent re o que vale com o Bem , o que se tem  por obje-
t ivos, por fins, por modelos, regras, valores, ideais e suas 

 

114 Percepção coletiva de que a ação concentrada pode mudar as estrutu-
ras, o prometeísmo é qualidade em todos os tipos de sociedades históricas e 
sua aplicação em sociologia é indispensável para descrever a realidade histórica 
como setor privilegiado da realidade social, e desta forma evitar qualquer confu-
são com a filosofia da história. Ver Gurvitch, Georges (1894-1965): �Dialectique 
et Sociologie�, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science. Op.Cit.    
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representações intelectuais;  (c)  – varia com  as variações das 
relações ent re todos esses elem entos e as condutas efet ivas;  
(d)  – varia com  as variações das relações ent re cálculos de 
valores e juízos de realidade relat ivos à resistência e à en-
carnação desses m esm os valores;  (e)  – varia com  as varia-
ções das relações ent re cr itér ios morais e inclinações naturais 
(colet ivas e individuais)  – relações em que ambos os termos 
podem  cam inhar no m esm o sent ido ou em  sent ido cont rár io 
(não há oposição necessária ent re cr itér ios m orais e inclina-
ções naturais) ;  ( f )  – varia com  as variações das relações de 
diferenciação e de conjunção da própria experiência m oral 
com  as out ras obras de civilização, em  part icular com  a reli-
gião, o direito, a arte e o conhecim ento;  (g)  – var ia com  as 
variações das relações ent re os diferentes gêneros da vida 
m oral, suas acentuações, eficácia e importância.  

A obtenção desses resultados com pondo a variabilida-
de da experiência moral só é possível de alcançar mediante a 
aplicação do conceito sociológico de at itudes m orais 115 .   

ﾓVale dizer:  a definição sociológica dos fatos m orais 
oferecida pelos cont inuadores de Durkheim , notadam ente 
Georges Gurvitch, não só põe em  foco com o m encionado a 
experiência, mas também  põe em relevo na vida moral como 
apego e sent im ento de pertença aos grupos sociais t ratar-se 
de um conteúdo objeto de aprovação ou desaprovação (pas-
sa com o disse pelo nível sim bólico) , cujo caráter desinteres-
sado é seu t raço dist int ivo essencial.    

Ao assinalar que se t rata de um a teoria dinâm ica que 
im plica a histór ia, m as não depende da história a questão da 
percepção adquire sem  dúvida alta relevância. Daí o aprovei-
tam ento original que a sociologia t ira da Gestaltheorie. 

Com  efeito, tom ando em  consideração que o processo 
percept ivo mais sim ples im plica elementos est ruturais fun-
damentais (Gestalten)  que antecipam a capacidade do ho-
m em  para isolar relações ou considerá- las em  sent ido abst ra-

 

115 Vimos anteriormente que a noção de Gestalt se inscreve na concepção 
mesma e na descrição das atitudes coletivas, em especial nas atitudes morais 
sendo possível a partir daí definir os fatos morais descritivamente e sem tomar 
posição filosófica precisa nem identificar-se a uma doutrina particular � mas, 
bem entendido, sem prescindir da colaboração da reflexão e da análise filosófica 
ou não-representacional para definir a especificidade do fato moral.   
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to, e t irando dessa proposição sum ular da Gestalt theorie a 
noção de am biências em  configurações, Gurvitch definirá os 
fatos m orais com o at itudes colet ivas e individuais ( isto é, 
am biências em  configurações ou Gestalten colet ivas) , conce-
bidas como aspectos da realidade social por serem inspiradas 
pela experiência de uma luta cont ra todos os obstáculos que 
se opõem  ao esforço humano, luta reconhecida com o mani-
festação digna de aprovação desinteressada116 .   

São as at itudes m orais que integram  os resultados da 
pesquisa sobre a variabilidade nos quadros sociais a que 
pertencem , e desta m aneira perm item  chegar à m encionada 
definição operat iva dos fatos m orais, com o objetos do estudo 
sociológico relat ivista e empir ista.  

Nunca é demais insist ir que, embora as atitudes e os fatos 
morais impliquem a tomada de consciência, o estudo sociológico 
efetua-se sem adotar uma doutrina filosófica da consciência 
moral, nem atribuir aos fatos morais uma origem histórica 117 ·  

Portanto, há um a análise prévia das at itudes com o fa-
tos sociais, isto é, com o vias às quais penet rará a experiência 
m oral. Esta as torna, então, am biências sociais inspiradas 
justam ente pela experiência de um a luta cont ra todos os 
obstáculos que se opõem  ao esforço hum ano, luta digna de 
aprovação desinteressada, conform e a definição m encionada.   

 

Créditos de Durkheim 
 
ﾓNa definição dos fatos m orais se t om a em prestado 

a Durkheim  o seguint e:  ( a)  – o papel indispensável da 
afet iv idade colet iva para a funcionalidade dos valores ide-
ais ( efet ivando a at ração do desej ável)  e ( b)  – a intuição 
de que a consciência é aber t a às inf luências do am bient e – 
Durkheim  concebe a consciência colet iva com o int r inseca-
m ente elacionada ao elem ento f lutuante,  não est ruturado,  
que designava "solidar iedade de fat o"  ( aí com preendendo 
as m anifestações da sociabilidade) .   

 

116 Desenvolvi este tópico em "Cultura e Consciência Coletiva-2",  
e-book pdf. 169 págs, Web da OEI 2009, ver págs. 77 segs. 

http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article388   
117 Sobre as relações entre o saber histórico e a sociologia vejam "Linhas 

para uma Sociologia do Saber Histórico", no final deste ensaio. 

http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article388
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Para seus cont inuadores, a insuficiência das orienta-
ções de Durkheim  quanto ao problem a da consciência colet i-
va (por ele equivocadamente ident ificada ao Bem supremo, 
com o disse)  que ele própr io int roduziu na sociologia do Sécu-
lo XX está em  sua falta de relat ivism o cient ífico, ao ignorar 
que a im portância dos níveis em  profundidade da realidade 
social é variável segundo cada t ipo de sociedade global, cada 
t ipo de agrupam ento social e segundo os diferentes Nós.  

Com preendendo os conjuntos do psiquism o (vida m en-
tal consciente, subconsciente, infraconsciente e inconsciente)  
e da vida hum ana e social com  sua realidade social e sua 
realidade histór ica, a consciência colet iva deve ser estudada 
nos seguintes patam ares assinalados por Gurvitch:  

 ( a)  – não só nas suas m anifestações na base m or fo-
lógica da sociedade que inclui as infra- est rut uras,  recur -
sos,  inst rum ent os ( se estudam  as am plit udes concretas,  
em  que se im br icam  os obj et os de conhecim ento do m un-
do ext er ior,  j á m encionadas) ;   

( b)  – nas condutas organizadas e regulares,  nos 
m odelos ( cr ist alizados ou m ais ligados ao espont aneísm o) ,  
signos,  at it udes,  funções sociais,  sím bolos,  ideias,  valores 
e ideais colet ivos,  obras de civ il ização ( ar t e,  religião,  co-
nhecim ento,  direit o,  m oral,  educação) ;   

(c)  – pr incipalm ente nas est rut uras e nos fenôm enos 
não- est ruturais com o as form as de sociabil idade ( Massa,  
Com unidade,  Com unhão) ;   

(d)  – igualm ent e em  si própr ia,  em  suas m anifesta-
ções concret as em  os Nós,  j á que a consciência colet iva 
não se realiza int eiram ente em  qualquer  desses elem entos 
e  pode ex t ravasá- los em  expressões im prev isíveis,  ines-
peradas e at é surpreendent es.    

A realidade dos níveis culturais na vida colet iva -  níveis 
sim bólicos e significat ivos, as ideias, os valores e os ideais -  
põem em relevo que a consciência colet iva os apreende, 
portanto um a consciência situada no ser, intuit iva e capaz de 
se m ult iplicar em  um  m esm o quadro social.  

Melhor ainda, em  sua autonom ia, o m undo cultural 
com  seus valores que aspiram  à validade só pode ser apre-
endido por via de consciência colet iva.  Por sua vez, a apre-
ensão por via de consciência colet iva é possível graças ao 
fato de que essa consciência é capaz de se abrir, ult rapas-
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sando as suas crenças e assim ilando as novas influências do 
am biente social, e com o foi dito, é capaz de se m ult iplicar no 
m esm o quadro social.  

Enfim, da mesma maneira em que não há comunicação 
fora do psiquismo colet ivo, decorre das pesquisas empíricas 
que os símbolos sociais, para servirem de base à comunicação 
universal, devem ter para todas as consciências individuais o 
mesmo significado (cuja autonomia em relação aos significan-
tes é constatada no fato de que as coisas mudam de significa-
do)  pressupondo em modo realista uma união, uma fusão 
parcial das consciências anterior a qualquer comunicação sim-
bólica. Tal a efet ividade irredutível da consciência colet iva. 

Moralidade real 
 
ﾓ O aspecto do simbolismo tem  um alcance específico 

na sociologia da vida m oral.  Bom durkheim iano, Gurvitch não 
deixa passar em  silêncio a recom endação de seu m est re, 
destacando a indispensabilidade do símbolo que possibilita a 
observação do fato m oral:  “para poder estudar a realidade 
m oral é indispensável determ inar previam ente em  que con-
siste o fato m oral, porque, para poder observá- lo, ainda pre-
cisam os saber o sím bolo que o representa”  118 · Recom enda-
ção essa que Gurvitch levará em  conta em  sua definição do 
fato m oral a part ir  da noção sociológica de at itudes colet ivas, 
na qual definirá a própria sociologia da vida m oral.  

Com  efeito, será em  razão do fato de as at itudes m o-
rais const ituírem  um  setor da realidade social que, no dizer 
de Gurvitch, a explicação sociológica reside ou no estabele-
cim ento de correlações funcionais ou em  regularidades ten-
denciais, assim  com o consiste em  integração no conjunto do 
t ipo social e às vezes na form ulação de leis de probabilidade. 

Em consequência, e na medida mesma em que são cons-
tatadas como um setor da realidade social, logo indispensáveis 
na formação das estruturas, pode-se admit ir na análise da vida 
moral em um quadro social preciso que, além da atitude moral 
favorecida, existem outras atitudes que não se manifestam.  

Não reduzida ao sim bolism o que a represent a ( in-
clu indo nest e o discurso e os dem ais sím bolos sociais da 

 

118 Sentença atribuída a Durkheim in �Philosophie et Sociologie�, pág 49. 



            115                    Comunicação e Sociologia - 2ª edição 

© 2011 by Jacob (J.) Lumier ___________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

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

sua lu t a) ,  a m oral idade real é observada na h ierarquia 
var iável dos seus gêneros e form as.    

Cabe lembrar, para exemplificar, que a classe campone-
sa (paysannerie)  favorece habitualmente uma at itude moral 
t radicionalista;  que a classe burguesa favorece uma at itude 
moral finalista;  as classes médias, uma at itude moral basean-
do-se no dever;  e a classe proletária, por sua vez, favorece 
uma at itude moral fundando-se na aspiração e criação.  

Todavia, isto não significa que nessas classes deixem  
de haver out ras at itudes m orais que não se m anifestam . 
Quer dizer, ent re esses quadros sociais e as at itudes morais 
não existe qualquer relação de causa e efeito (se exist isse, 
tornaria ilusória toda a m oralidade) . Com  essas observações, 
considerando as at itudes m orais com o um  setor da realidade 
social (o que é válido tam bém  para o conhecim ento) , e afir-
m ando um a orientação prelim inar à sua definição de sociolo-
gia da vida moral, Gurvitch exclui que a explicação sociológi-
ca tenha algum a coisa a ver com  o problem a da just ificação 
das at itudes m orais:  se as at itudes são ficções, projeções, 
epifenôm enos – afirm ações estas que dependem  da filosofia.  

Por contra, para a sociologia há uma competição entre diferen-
tes gêneros de atitudes morais, bem como, no interior dos mes-
mos há conflitos entre as diferentes formas da moralidade real.  

Sistemas de moralidade 

Quer dizer, a m oralidade real, não reduzida ao sím bolo 
que a representa, é observada na hierarquia variável dos 
seus gêneros e form as, isto é, nos sistem as de m oralidade 
real ou sistem as das at itudes m orais efet ivas, que corres-
pondem , em  part icular, aos t ipos de est ruturas globais (e, 
m uitas vezes, aos t ipos de est ruturas parciais) .   

Daí,  t odos os t ipos de est rut uras sociais t êm  t endên-
cia a favorecer  não um  único gênero ou,  no inter ior  deste,  
um a só form a da v ida m oral,  m as há t oda um a hierarquia 
de gêneros e form as.   

O sist em a de m oralidade desem penha um  papel não 
só na est rut uração das sociedades globais,  m as t am bém  
na est rut uração dos agrupam ent os sociais par t iculares 
( incluindo aí as classes sociais) .   

Em  sua definição da sociologia da vida m oral, acima 
enunciada, Gurvitch põe em  relevo duas linhas de estudo 
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com plem entares, acentuando as correlações funcionais e a 
pesquisa (a)  das variações das relações da moralidade com 
as out ras regulam entações sociais, (b)  da just ificação ideoló-
gica, (c)  da gênese da vida m oral. 

Desta m aneira, antes de apresentar a fórm ula de sua 
definição descrit iva da sociologia da vida moral, serão dist in-
guidos oito gêneros da vida m oral real e seis dicotom ias das 
form as da m oralidade real.  

Note-se que no termo "gênero da vida moral real"  as 
at itudes colet ivas são abordadas com o incluindo tudo o que 
im plícita ou explicitam ente elas contêm  em  conjunto, com o 
as Gestalten colet ivas de que já m encionam os.  

Funda-se isto na compreensão de que as sensações par-
t iculares não passam de abstrações intelectuais de totalidades 
apreendidas intuit ivamente, descoberta pela teoria psicológica 
das formas ou Gestalt theorie, ao demonstrar toda a impossibi-
lidade na redução da consciência a sensações dispersas. Desta 
forma, combinada às teorias de consciência aberta, tornou-se 
uma compreensão básica em ciências humanas, e sua aplica-
ção em sociologia deu lugar ao hiperempirismo dialét ico e à 
descoberta dos fenômenos psíquicos totais 119 .   

Aliás,  ao classificar  em  m aneira descr it iva as at it udes 
colet ivas,  segundo o conjunto de sua or ientação para um  
ascendente m oral exigindo um  esforço digno de aprovação 
desinteressada, Gurvit ch é com o disse durkheim iano por 
m anter  a característ ica do ascendente m oral (afet iv idade 
colet iva)  com o cr it ér io fundam ental do quadro social 120 ,  
m as ult rapassa seu m est re ao afirm ar a sim ples exigência 

 

119 Veja Gurvitch: �Dialectique et Sociologie�, op cit. 
120 Em sociologia e em consonância com a não-redução da moralidade real 

ao símbolo que a representa, a noção de quadros sociais da vida moral compre-
ende as atitudes (coletivas morais) em vias de se fazer, suportes intencionais ou 
não-representativos verificados como tais em modo empírico: aspectos dos 
determinismos sociais das atitudes coletivas tomadas em conjunto como um 
nível de realidade social: "arranjos que levam a reagir, que levam as unidades 
coletivas reais (grupos e classes), os Nós no interior destas e as sociedades 
inteiras a reagirem de maneira comum, a conduzirem-se de certo modo e a 
assumirem papéis sociais particulares". Gurvitch, Georges (1894-1965): �A 
Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da sociologia diferencial�, tradu-
ção da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 
587 págs. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1950), pág.110 segs. op.cit. 
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de um  esforço digno com o pr incípio ver if icável e não a obr i-
gação durkheim iana que lem bra o subjet iv ism o exacerbado 
do im perat ivo kant iano.   

A classificação dos oito gêneros da vida m oral real, di-
ferenciando-se no conjunto da orientação das at itudes colet i-
vas para um ascendente moral, exigindo um esforço digno de 
aprovação desinteressada, é então a seguinte:  (1)  a m orali-
dade t radicional;  (2)  a m oralidade finalista, em  part icular 
ut ilitária;  (3)  a m oralidade das vir tudes;  (4)  a m oralidade 
dos juízos preestabelecidos;  (5)  a moralidade im perat iva;  (6)  
a m oralidade das im agens sim bólicas ideais;  (7)  a m oralida-
de de aspiração;  (8)  a m oralidade de ação e cr iação.   

ﾓQuanto ao term o de “ form as da m oralidade real”, o 
sociólogo designa as tonalidades das at itudes morais que 
intervêm no modo de apreender ou aplicar o ascendente 
m oral, para o qual se or ientam .  

As seis dicotomias compondo essas formas variáveis da 
moralidade são as acentuações que manifestam as flutuações 
intensas dessas formas no seio de cada gênero da vida moral.  

São as seguintes:  (1)  a m oralidade m íst ica e a m orali-
dade racional (sendo a m oralidade religiosa e a laica suas 
m anifestações secundárias) ;  (2)  a m oralidade intuit iva e a 
m oralidade reflexiva;  (3)  a m oralidade r igorista e a m orali-
dade dos dons naturais;  (4)  a moralidade que se am plia e a 
moralidade que se circunscreve;  (5)  a moralidade firmemen-
te respeitada e a moralidade em declínio;  (6)  a moralidade 
colet iva e a moralidade individual.  

Enfim, o termo sistema da vida moral é definido como 
designando as hierarquias part iculares dos gêneros de vida 
moral e no interior destes as acentuações das formas da mora-
lidade, correspondendo ambas aos t ipos dos quadros sociais.  

Neste ponto, podemos então observar duas linhas de 
estudo com plem entares na definição da sociologia da vida 
m oral, seguintes:  

 Prim eira linha:  o estudo das correlações funcionais en-
tre gênero, formas, sistemas de at itudes morais, por um lado, 
e por outro lado, os t ipos de quadros sociais, compreendendo 
as sociedades globais, classes sociais, os agrupamentos sociais 
part iculares, as manifestações de sociabilidade;   

Segunda linha:  a invest igação (a)  – das variações das 
relações da moralidade com as outras regulamentações sociais 
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e obras de civilização;  (b)  – das formas de just ificação ideoló-
gica por meio de doutrinas;  (c)  – finalmente, a invest igação da 
gênese da vida moral e seus determ inismos específicos.  

 

Função da vida moral nas sociedades 
 
ﾓEm  sociologia t rata-se da vida m oral efet iva, isto é, 

um  cont role ou regulam entação social sem pre part icular.  
O estudo das correlações funcionais que se efetua inici-

almente pelo cotejo dos gêneros e formas das atitudes morais 
com os t ipos de quadros sociais exige a atenção do sociólogo 
para a questão prévia de saber quais dentre os gêneros e for-
mas part iculares podem ser referenciadas no t ipo microssocial, 
no t ipo grupal ou no global que se estuda, haja vista tratar-se, 
em sociologia, da vida moral efetiva, isto é, uma regulamenta-
ção ou controle social sempre part icular e, portanto, exigindo 
essa seleção e adequação prévias à descrição em que o gênero 
de vida moral se especifica em realidade.  

Na sequência dos procedim entos desse estudo das 
cor relações funcionais,  Gurv it ch dist ingue o seguinte:  ( a)  
que sej a const atada a ordem  em  que estão colocados es-
ses gêneros da v ida m oral referenciáveis,  ist o é,  o sist em a 
de v ida m oral que const it uem  ent re si e,  ( b)  sendo possí-
vel ver if icar  a cor respondência de um  sist em a diferent e 
para cada t ipo de est rut ura global ou parcial,  ( c)  será en-
tão est abelecida a cor relação funcional ent re esses siste-
m as e os t ipos de est rut uras – not ando- se com  ênfase que 
o est abelecim ento dessa cor relação funcional se alcança 
sem  que sur j a o problem a da causalidade.   

  Mas não é tudo. Essa possibilidade de estabelecer a 
explicação por correlações funcionais sem  discut ir  o problem a 
da causalidade m erece destaque:  é o procedim ento priv ilegi-
ado da sociologia da vida m oral e se aplica igualm ente para 
verificar a acentuação das form as da vida m oral – sem pre no 
inter ior dos gêneros m orais – em  função dos quadros sociais.  

Gurvitch nos dá alguns exemplos a respeito disso. 
Lem bra-nos as variações da m oralidade im perat iva que (a)  
tanto pode tom ar um a form a racional ou m íst ica quanto um a 
form a intuit iva ou reflexiva;  que (b)  pode am pliar-se ou cir-
cunscrever-se;  (c)  pode ser aceite ou não – variações estas 
que são válidas igualm ente para a m oralidade t radicional, 
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para a moralidade das im agens simbólicas ideais (que é a 
m oralidade propriam ente ideológica)  e ainda para a m aior 
parte dos out ros gêneros de at itudes m orais.  

Em face dessas constatações, nota-se a exigência para o 
sociólogo da vida moral, pois terá de novo que buscar as corre-
lações funcionais dessas variações com os quadros sociais.  

Porém , devem os dar m uita ênfase a este out ro dom í-
nio da sociologia da vida m oral – já destacado na segunda 
linha de estudo acim a discrim inada – cuja análise não exige 
tam pouco recurso direto à causalidade e que diz respeito à 
com paração da im portância da função da vida m oral, isto é, 
a análise da relação ent re as at itudes m orais e os out ros 
gêneros de regulam entações sociais.  

s Assim se constata que a função da vida mo-
ral é muito mais importante em certos t ipos de 
sociedades ou de grupos do que em outros.  

Vale dizer, enquanto nas cidades e im périos ant igos a 
arte, o conhecim ento e o direito predom inavam sobre a vida 
moral, esta ocupava o primeiro lugar na sociedade pat r iarcal 
e o terceiro lugar na sociedade feudal, e se a vida m oral con-
quistou certa supremacia na época das democracias liberais, 
foi relegada para últ im o plano pelo capitalism o organizado.  

Quanto à invest igação das form as de just ificação ideo-
lógica por meio de dout r inas, que const itui igualmente domí-
nio da sociologia da vida moral, tem  lugar uma disciplina 
específica que Gurvitch designará sociologia das dout r inas ou 
das filosofias m orais.   

Trata-se de exam inar a hipótese de que algumas das 
filosofias m orais possam  revelar-se com o form as dogm át icas 
(ou axiom át icas)  de just ificar e sublim ar um a situação de 
fato encont rada no sistem a das at itudes m orais, em  certo 
t ipo de est rutura social.   

Nota-se, no entanto, que essa linha de pesquisa não 
im plica em tom ar com o im possível um a filosofia m oral não 
dogmát ica e não ideológica. Para Gurvitch, cabe aos filósofos 
encont rá- la sem esquecer a variabilidade dos sistemas da 
vida m oral evidenciada pelos sociólogos.  

Em  sua análise, observando os casos privilegiados, 
nosso autor sugere que as seguintes dout r inas m orais pode-
r iam  corresponder às at itudes m orais existentes em  certos 
t ipos de est ruturas globais:  (a)  as dout r inas do bem  supre-
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m o, do dever, das vir tudes;  (b)  as do r igorism o m oral, a dou-
t r ina dos dons naturais, as dout r inas vitalistas, as racionalis-
tas, as m íst icas, as sent im entais;  (c)  as m orais contem plat i-
vas e as m orais de ação;  (d)  as m orais individualistas.   

Quanto à últ im a tarefa da sociologia da vida m oral 
compreendida na definição-programa de Gurvitch, vimos 
destacar-se a linha de pesquisa em  que a explicação causal 
poderia intervir.   

Os determinismos da vida moral  

Nas superest ruturas 

Trata-se da pesquisa genét ica da vida m oral, que nos-
so autor dist ingue nas seguintes orientações:  (1)  – o estudo 
das origens religiosas, das origens m ágicas, das origens jurí-
dicas, das origens cognit ivas da vida moral;  (2)  – o estabele-
cim ento dos determ inism os de t ransform ação da vida m oral 
nos diferentes t ipos de agrupam entos, classes, sociedades 
globais;  (3)  – a pesquisa dos determ inism os da ação desem -
penhada pela vida m oral sobre os dem ais aspectos superes-
t ruturais de conjunto do todo social.  

Nada obstante, Gurvitch entendeu que só o estudo das 
correlações funcionais ent re os gêneros, form as e sistem as 
da vida m oral, por um  lado, e os quadros sociais de que fa-
zem parte, por out ro lado, podia ser empreendido com resul-
tados posit ivos e sat isfatór ios.  

O desenvolvimento da sociologia da vida moral à época 
(anos de 1960)  ainda era muito reduzido e a disciplina insufi-
cientemente amadurecida para que todos os problemas e-
nunciados fossem  então abordados.  

Por esta razão, encont ram os em  suas obras com o vi-
m os som ente (a)  – suas exposições tornando precisos, inici-
alm ente, os gêneros e form as da vida m oral m ediante o pro-
cedimento metodológico de colocá- los de novo nos fenôme-
nos sociais totais correspondentes;  (b)  – suas exposições 
estudando com o pontos de referência as m anifestações dos 
quadros m icrossociais, grupais e globais na vida m oral;  (c)  – 
suas exposições sobre as correlações funcionais ent re as 
est ruturas sociais globais e os sistem as de m oralidade real.  
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  O estudo da vida moral da classe camponesa 

 
ﾓMas não é tudo. No sent ido da pesquisa dos deter-

m inism os da ação da vida m oral sobre os out ros aspectos 
superest ruturais do fenôm eno social, cabe anotar para con-
cluir,  algum as observações sobre a form a de vida da classe 
cam ponesa (paysannerie) .  

Com o assinalado acim a, diferente da classe burguesa 
que favorece um a at itude m oral finalista;  das classes m édias 
com sua at itude moral baseando-se no dever;  e da classe 
proletár ia cuja at itude m oral funda-se na aspiração e na cr ia-
ção, a classe cam ponesa favorece habitualm ente um a at itude 
m oral t radicionalista.  

O alcance determ iníst ico dessa m oral t radicionalista 
cam pesina, portanto atualizada nas suas m anifestações par-
t iculares, exam ina-se em  correlação com  um a tendência do 
psiquism o colet ivo refratár ia à m odernização e ao ethos da 
m áquina e da racionalização capitalista, im pondo-se o apego 
ao solo histórico ant igo com o elem ento ancest ral.   

Nesse sent ido, o que sobressai é a presença histór ica 
da colossal insurgência cam pesina dos séculos XV e XVI  es-
tabelecendo o quadro autênt ico da pesquisa sociológica dos 
determ inismos da ação da vida moral da classe camponesa 
sobre os out ros aspectos superest ruturais. Podem os encon-
t rar os elem entos fundam entais dessa pesquisa em  alguns 
t rabalhos do célebre filósofo e sociólogo do século XX, Ernst  
Bloch (1885-1977)  121 .  

 

O Psiquismo refratário à modernização 
 
O problema crít ico da cultura tradicional no caso alemão 

é saber a que se deve o arraigamento obst inado do campesina-
to germânico (cujo tempo social mostra-se bem retrasado em 
relação à paysannerie típica, de origem francesa), como espécie 
social com lastro na ambiência do gótico tardio legado dos sécu-

 

121 Cf. Bloch, Ernst: Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución  ("Thomas 
Münzer als Theologe der Revolution", München 1921) Editorial Ciencia Nueva, 
Madrid, 1968. ; Cf. Bloch, Ernst: Héritage de ce Temps (Erbschaft dieser Zeit, 
Zürich, 1935), tradução de Jean Lacoste, Paris, Payot, 1978, 390 págs.  
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los XV e XVI :  uma ambiência bem reconhecida nas formas góti-
cas dos mobiliários, solares e mansões rústicas. 

I ncluindo nesses objetos as im agens form adas de so-
nhos passados, o psiquism o refratár io à m odernização que 
Ernst  Bloch ali descreve sob a noção de "não contemporanei-
dade" liga-se à constatação de que as form as passadas ou 
pré-capitalistas jam ais tornaram  em  fatos realizados os con-
teúdos visados do solar, do solo, dos "de baixo", de sorte que 
esses focos do t radicional na cultura já guardam , desde o 
com eço, a qualidade de intenções insat isfeitas.  

Notando que estas intenções insat isfeitas passam  ao 
longo da histór ia por cont radições veladas, serão as m esm as 
exam inadas para além  da psicologia representacional, como 
conteúdos intencionais não ainda t razidos à luz do passado 
na realidade histór ica das superest ruturas. 

Em alternat iva à análise weberiana de "A Ét ica Protes-
tante e o Espírito do Capitalismo" 122  e situando-se não sob a 
mentalidade de acumulação capitalista, mas no horizonte da 
marcha do gót ico tardio, com percepção da desagregação dos 
valores cavalheirescos feudais em detrimento da pessoa dos 
camponeses, Ernst  Bloch encontrará, em sua abordagem con-
creta, uma profunda ambiguidade e certa complementaridade 
no processus de abertura do mundo moderno, acentuadas 
com a obra devastadora da revolução francesa ao fazer des-
moronar por completo a superestrutura das relações econômi-
cas solidárias do passado remoto (a superest rutura patriarcal 
correspondente ao ant igo Sacro Império Romano Germânico) . 

Com essa ambiguidade e esse fragoroso desmorona-
mento, aflorou na abertura do mundo moderno não só (a)  – 
que a burguesia afirmou a vontade individual ao lograr um 
poder polít ico e (b)  – que esta mesma burguesia, em câmbio, 
permaneceu debilitada inclusive no aspecto de crença e reco-
nhecimento público do seu modo de ser compet it ivo;  mas 
também (c)  – que, nas regiões do mais tenaz reduto do medi-
evo como a Alemanha, esse Eu externamente liberado e a 
ascensão capitalista levaram não ao poder polít ico, mas ao 

 

122 Cf: Weber, Max (1864 �1920): L�Éthique protestante et l�esprit du 
capitalisme (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1905), 
Paris, Librairie Plon, 1964, 341 pages. Collection Recherches en Sciences 
humaines: série jaune.   
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fracasso da vontade individual e à ausência de unidade eco-
nômica combinando-se à falta, no país, de maturidade polít ica 
e à inexistência de uma ent idade jurídica.   

O determinismo da moral tradicionalista camponesa 

Quando se estuda a luta dos campesinos germânicos 
contra a modernização capitalista sem reduzi- la ao simbolismo 
que a representa (no caso, sem reduzi- la aos discursos e sim-
bolismos das suas crenças milenaristas, suas lendas imperiais, 
suas heresias cristãs, suas místicas astrológicas, seu comunis-
mo, etc.)  e se busca descrever o determinismo da ação dessa 
luta como forma de vida moral, descobre-se a ação tradiciona-
lista camponesa produzindo a persistência da forma gótica.  

Quando, por sua vez, alguém aprofunda em nível do psi-
quismo coletivo o estudo dessa luta dos campesinos e a exami-
na como afirmação de um complexo apego ao solo histórico do 
gótico tardio (séculos XV e XVI ), notará que a pesquisa dos 
determinismos da ação desempenhada pela vida moral sobre os 
outros aspectos superestruturais do fenômeno social passa pela 
descrição da eficácia dos sonhos passados em nível das super-
estruturas tal como a sugestão de Ernst Bloch.  

Assinalando o rast ro das " im agens-aspiração" pelas 
quais adquirem  significação hum ana os objetos do com plexo 
apego e arraigam ento cam pesino, esse autor descobre aque-
las im agens-aspiração no subst rato m esm o dos objetos do 
m undo exterior (na form a gót ica das m ansões, dos m óveis e 
dem ais objetos e utensílios dos costum es) , portanto, com o 
princípio de função utópica, qualificando-as, por essa razão, 
com o "at ividade onír ica in-dorm ida". Todavia, não se pensa 
que os conhecim entos sociológicos de infra-est rutura restam  
desatendidos na abordagem  pelo psiquism o colet ivo das " i-
m agens-aspiração" do gót ico tardio.  
   A análise do campesinato germânico tem conta daqueles bem 
conhecidos aspectos sociológicos relevantes da sobrevivência do 
modo de produção pré-capitalista, tais como:  ser a "paysanne-
rie" uma classe possuidora dos próprios meios de produção;  
ut ilizar ela as máquinas agrícolas, porém fazendo-o no quadro 
antigo extensivo à herdade, ao solar e à terra de semeadura ao 
seu redor;  o desconhecimento em tal ambiência tradicional da 
figura do fabricante capaz de introduzir o ofício de tecer mecâ-
nico e as atividades manufatureiras correspondentes;  neutrali-
zação das oposições econômicas entre explorados e explorado-
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res devido ao desempenho do papel de patriarca at ivo pelo 
paysan rico, apesar das diferentes relações de propriedade.  

Se estes aspectos têm  validade para acentuar ou re-
forçar a tendência refratár ia à m odernização, não definem  
por si sós o conteúdo não-contem porâneo autênt ico do cam -
pesinato germ ânico, nem explicam  com pletam ente o sent i-
m ento dos cam pesinos alem ães em  representarem  um  esta-
m ento em  perm anência relat ivam ente unido.  

Em suma, o arraigamento obstinado que levou o campesinato 
germânico à insurgência colossal dos séculos XV e XVI  ultrapassa 
os aspectos sociológicos relevantes da sobrevivência do modo de 
produção pré-capitalista, e, com foco no determinismo da vida 
moral, deve ser compreendido como se afirmando no exterior da 
propriedade dos meios de produção pré-capitalistas, e como 
originado da própria matéria que os campesinos trabalham;  a 
matéria que os entretém e os alimenta em modo imediato.  

No dizer de Ernst  Bloch, tal arraigam ento deve ser 
compreendido como parte do seu próprio corpo, a saber:  os 
campesinos das regiões mais vinculadas ao m edievo são 
colados no solo histór ico ant igo e no ciclo das estações.  

Tal o conteúdo autent icam ente não-contem porâneo da 
tendência refratár ia à modernização na classe cam ponesa 
germ ânica, que servirá inclusive com o referência para expli-
car a persistência da forma gót ica.  

Adem ais de um a m entalidade cheia de um a velha des-
confiança afirm ada no idiot ism o, no em botam ento, na t radi-
ção do costum eiro e da fé;  assinalam  o senso de ser ligado 
no solo histór ico, o ser ligado na herdade e no solar rúst ico 
que, acrescido do individualism o do "cam pesino" germ ânico, 
m ost ram  a persistência da form a gót ica nas m ansões, nos 
m óveis e nos costum es com o realidade da cultura histórica 
na abertura para o m undo m oderno 123 ·. 

 

123 Cf. Bloch, Ernst: Héritage de ce Temps (Erbschaft dieser Zeit, Zürich, 
1935), op.cit. Ver: Lumier, Jacob (J.): "O Tradicional na Modernização: Leituras 
sobre Ernst Bloch", Internet, E-book pdf 130 págs. 2009, OEI,  
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article277  

http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article277
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Artigo Anexo 

Efetivismo e Sociologia 

Um a reflexão em  vista dos Direitos Hum anos e Sociais 124

 
 

O efetivismo  

Com o at itude na const rução da teoria sociológica. 

 
Os universos sim bólicos são passíveis de cr istalização segun-

do processos de objet ivação, sedim entação e acum ulação do conhe-
cim ento. Levam  a um m undo de produtos teóricos que, todavia, não 
perde suas raízes no m undo hum ano, de tal sorte que os universos 
sim bólicos se definem  com o produtos sociais que têm uma histór ia.  

Se quiserm os entender o significado, tem os de entender a 
histór ia da sua produção em  termos de objet ivação, sedim entação e 
acumulação do conhecim ento.  

Na descrição do universo simbólico, Peter Berger e Thomas Luckmann 
observam a “função nômica”, que põe cada coisa em seu lugar certo, 
permit indo ao indivíduo retornar à realidade da vida cot idiana 125 .  

Desta forma, a análise dos processos de legit imação tem  em  
conta que nas objet ivações em que as teor ias são observadas com  a 
função nôm ica, surge a questão de saber até que ponto uma ordem  
inst itucional ou alguma parte dela é apreendida como uma fat icidade 
não-hum ana, sendo essa a questão da reif icação da realidade social.   

I ndaga-se ali se o hom em  ainda conserva a noção de que, 
em bora objet ivado, o m undo social foi feito pelos hom ens e, portan-
to, pode ser refeito por eles. É a reificação com o grau ext rem o do 
processo de objet ivação, ext rem o esse no qual o m undo objet ivado 
perde a inteligibilidade e se fixa como uma fat icidade inerte. Os 

                                          

124 Comunicación al Congreso Iberoamericano de Educación: Metas 2021  
Buenos Aires (Argentina) 13-15 de septiembre de 2010. 

 

125 Cf. Berger, Peter e Luckmann, Thomas: �A Construção Social da reali-
dade: tratado de sociologia do conhecimento�, trad. Floriano Fernandes, Rio de 
janeiro, editora Vozes, 1978, 4ª edição, 247 pp. -1ªedição em Inglês, New York, 
1966. Ver as págs. 247 sq. 
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signif icados hum anos são t idos, então, em opacidade, com o produtos 
da natureza das coisas.  

 ﾓ A questão da reif icação da realidade social não reduz a re-
flexão sobre o m étodo para a const rução especial de um a teor ia 
cient ífica, embora nos esclareça o suficiente para repelir  a or ientação 
epistem ológica do influente f ilósofo da ciência Karl Popper 126 ·.  

Com efeito, sem desenvolver uma compreensão da reif icação, 
m as t ratando a const rução de teorias cient íficas na concepção de um  
m undo não-hum ano dos produtos, incluindo neste os acervos do 
conhecim ento, as bibliotecas, os livros, os recursos técnicos, as 
teorias e argum entos cient íf icos, Kar l Popper  promoveu a exigência 
art if icial para a sociologia em  separar análise est rutural e análise 
histór ica, assum ida por sociólogos influentes com o Ralf Dahrendorf 
127  e Anthony Giddens 128 ,  para exemplif icar.  

Método altam ente formal, o conjecturalismo epistemológico 
radical resum e-se em  reconst ruir  cr it icam ente situações de proble-
ma, afirmando-as notadam ente em cont raposição a toda a or ienta-
ção (subjet iv ista)  que pretenda reviver intuit ivamente alguma expe-
r iência pessoal, com o R. G. Collingwood 129 ,  citado por Popper.  

Esse form alism o excessivo, caracterizado no desejado cr itér io 
da "refutabilidade necessár ia"  de toda a teor ia cient ífica, encont rou 
reação em  seus próprios seguidores, tanto que Dahrendorf reconhe-
ce que “a refutação de teor ias anteriores só tem  razão de ser quando 
serve de ponto de part ida para novas teorias”  130 .  

  Acontece que, em  sua reflexão especial sobre a const rução 
de uma teoria cient ífica, o sociólogo não deve subm eter suas teor ias 

 

126 Popper, Karl: �Conhecimento Objetivo: uma abordagem evolucionária�, 
tradução Milton Amado, São Paulo/Belo Horizonte, EDUSP/editora Itatiaia, 1975, 
394 pp, traduzido da edição inglesa corrigida de 1973 (1ª edição em Inglês: 
Londres, Oxford University Press, 1972). 

127 Dahrendorf, Ralf: �Las Classes Sociales y su  Conflicto en la Sociedad  
Industrial�, trad. Manuel Troyano, Madrid, ed. Rialp, 1970, 339 pp. (1ª edição em 
Alemão, Stuttgard, 1957).   

128 Giddens, Anthony: �As Novas Regras do Método Sociológico: uma críti-
ca positiva das sociologias compreensivas�, trad. Ma. José Lindoso, revisão 
Eurico Figueiredo, Rio de Janeiro, Zahar, 1978, 181 pp. (1ª edição em Inglês, 
Londres, 1976). Do mesmo autor: �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). 

129 Collingwood, R.G.: �A Ideia de História�, trad. Alberto Freire, Lisboa, Ed. 
Presença, 1972, 401 pp. (1ª edição em Inglês, 1946). 

130 Dahrendorf, Ralf: �Las Classes Sociales y su  Conflicto en la Sociedad  
Industrial�, op.cit. pág: 112. 
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determ inistas conjecturais ou probabilitár ias à influência dos poppe-
r ianos, nem precisa lim itar-se ao "conjecturalismo radical" .  

Na histór ia do pensam ento m atemát ico constam certas or ien-
tações que esclarecem bem a procedência na realidade da const ru-
ção de uma teoria cient íf ica, notando-se em  especial o efet ivism o. 

Paralelam ente ao seu desenvolv im ento com o cr it ér io de t e-
or ia m oral no início do século XX, o e fe t iv ism o  veio a ser  af ir -
m ado em  f ilosof ia m at em át ica 131 .   

Caracter izado com o at itude na elaboração de teor ias cient íf i-
cas que foi sustentada pelos chamados const rut iv istas, o efet iv ism o  
consiste em aceitar (1)  – que há um  conteúdo para os objetos m a-
tem át icos;  (2)  – que o m esmo é ver ificado a posterior i e, portanto, 
(3)  – se confunde ao cr itér io que define os núm eros com o objetos 
m atem át icos, a saber, (4)  – que se pode const ruí- los efet ivam ente.  

Reconhece- se inclusive um a herm enêut ica do form alism o, 
que os const rut iv ist as sit uam  na ex ibição efet iva e explícit a dos 
obj etos m at em át icos 132 .  É o pon t o de  v ist a  e fe t iv ist a  pelo qual 
se deve fazer  a econom ia do inconst ruível:  deve- se dest ru ir  ou 
ignorar  o que não se pode const ruir  efet ivam ent e.  Daí sua recusa 
das or ientações que supõem  a apreensão im ediata e sim ult ânea 
de conj untos inf in it os por  nosso pensam ento 133 .  

Com o se sabe,  o const rut iv ism o e o efet iv ism o são concep-
ções m arcadas por  escrúpulos ontológicos ex t rem os aos quais,  
sem  em bargo,  é aplicável um a regra prát ica.  Se,  em  pr incípio,  
nessas concepções "não se deve m ult iplicar  as ent idades sem  
necessidade" ,  o efet iv ism o e o const rut iv ism o af irm am - se com o 
at it udes pragm at istas e ut i l i t ar ist as porque adm item  f lex ibil izar  
t al pr incípio quando a necessidade parece inev it ável e conduz a 
result ados dos quais não se pode prescindir.   

Daí que,  em bora recusem  as const ruções que supõem  a 
apreensão im ediat a e sim ult ânea por  nosso pensam ent o de con-
j untos in f in it os,  os const rut iv ist as adm it em  que a at ualidade do 
inf in it o e os result ados globais em  t eor ia dos núm eros são úteis 

 

131 Os nomes historicamente representativos do efetivismo em matemática 
são Émile Borel (1871- 1956) y Henri Léon Lebesgue (1875 - 1941).  

132 Os construtivistas estimam que somente os números reais efetivamente exibidos 
ou não implícitos são suscetíveis de serem conhecidos, ou conhecidos com precisão.  

133 Os conjuntos infinitos não-apreensíveis têm equivalente em sociologia di-
ferencial lá onde se constatam as atitudes coletivas em suas ambiências imponde-
ráveis. Cf. Gurvitch, Georges: Dialectique et Sociologie, Paris, Flammarion, 1962, 
312 págs., col.  Science.  
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em  t ão alt o grau que não se pode em  absoluto dispensar de apre-
endê- los "quase – ontologicam ente" 134 .  

Seja com o for, o debate em  filosofia das m atem át icas ent re 
const rut iv istas e formalistas deixa ver em favor do efet iv ismo que o 
form alism o por si só é insuficiente para dist inguir nossa lógica habi-
tua l  ent re a m ult iplicidade form al das lógicas.   

Vale dizer,  as l im it ações sint át icas se fazem  present es nes-
se debat e.  Não só é necessár io dist inguir  a lógica habit ual,  m as 
há carência de argum entos de ordem  int u it iva e sem ânt ica para 
u lt rapassar  cer t os m odelos est andardizados da ar it m ét ica ou da 
ax iom át ica da t eor ia dos conj untos.   

Nesse sent ido, o efet ivismo revela-se uma at itude teorét ica cujo 
alcance ult rapassa as questões m atemát icas em teor ia dos conjuntos 
e abre o cam inho para a const rução de teor ias sociológicas.  

Daí a descr ição e a análise dos determ inism os sociais e socio-
lógicos com o operações efet ivas de integração dos fatos part iculares 
nos planos de conjuntos prát icos.  

Os determ inism os sociais são operadores no sent ido usual do 
termo em análise matemát ica, isto é, símbolos de uma operação que 
se efetua sobre um a variável ou sobre um a função. Todavia, com o 
ensina Georges Gurvitch 135 ,  a qualif icação “posit iv ista”  é incabível 
porque se t ratam  de funções dialét icas e não apenas est r itam ente 
lógicas, com o dialét ico é o efet ivo esforço colet ivo.  

Por  sua vez,  explorando est e cam inho onde os conj untos 
m at em át icos t ornam - se conj untos prát icos,  não- iner t es 136 ,  C.  
Wr ight  Mills quest ionou o "Preconceit o cont ra a Sociologia do 
Conhecim ento"  exatam ent e em  razão do desprezo pelas sin t a x es 
ex ist en t es na realidade social 137 .   

                                          

134 Peccatte, Patrick: "La Consistance Rationnelle Critique de la raison 
démarcative", Saint-Étienne: Aubin éditeur, 1996, Versão E-book, 188 págs. pdf, 
12 Dezembro 2001, http://peccatte.karefil.com/CR/CR.PDF. Este autor reconhe-
ce que o construtivismo permanece muito presente e estimulante na filosofia 
contemporânea das matemáticas.  

135 Gurvitch, Georges (1894-1965): �Determinismos Sociais e Liberdade 
Humana: em direção ao estudo sociológico dos caminhos da liberdade�, trad. 
Heribaldo Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361pp., traduzido da 2ªedição 
francesa de 1963. (1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1955). 

136 Cf. Gurvitch, Georges: Dialectique et Sociologie, Paris, Flammarion, 
1962, 312 págs., col.  Science. 

137 Wright Mills, C.: �Consecuencias Metodológicas de la Sociología del Co-
nocimiento�, in Horowitz, I.L. (organizador): �Historia y Elementos de la Sociolo-
gía del Conocimiento � tomo I�, artigo extraído de Wright Mills, C.: �Power, Po-
litcs and People�, New York, Oxford University Press, 1963; tradução Noemi 
Rosenblat, Buenos Aires, EUDEBA, 3ªedição, 1974, pp.143 a 156. 

http://peccatte.karefil.com/CR/CR.PDF
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A Influência dos Fatores Extralógicos 
 
ﾓCom  efeito, em  relação ao problema da escolha ou “eleição”  

dos m odelos de verif icação na prát ica cient ífica, a aceitação ou a 
rejeição dos m esm os por parte de pensadores individuais e de elites 
const itui,  no dizer de Wright  Mills, uma das conjunturas nas quais 
fatores ext ralógicos possivelm ente sociológicos podem intervir  e 
influir  sobre a validade do pensamento de uma elite.  

Em bora,  sem  dispor  dos t erm os sociológicos precisos de 
quadros sociais do conhecim ent o e de coef icient es ex ist enciais 
do conhecim ent o ( in t roduzidos por  Gurv it ch) ,  Wr igh t  Mil ls est á a 
nos m ost rar  exat am ent e algum  aspect o básico do que esses 
t er m os sociológicos designam .   

Daí prossegue art iculando a com preensão que lhes corres-
ponde, e avança duas considerações para esclarecer a m ediação 
observada nas correlações funcionais integrando a at iv idade cient ífi-
ca no conjunto da vida social.   

Na pr im eira consideração de análise sociológica, Wright  Mills 
constata que as refer idas indagações ou seleções e proposições dos 
problem as sofrem  a influência dos “contextos sociais”  at ravés da 
m ediação dos próprios conceitos operacionalizados nas form ulações 
dos pensadores, já que os conceitos ex istem  com o “signif icados 
socia lm ente condicionados” .  

Trata-se de reconhecer que, com o sem ânt ica e sintaxe ,  a 
linguagem  é inseparável de sua dim ensão pragm át ica, na qual se 
inclui a dim ensão sociológica. Desta sorte, em  face de certas indaga-
ções ou seleções e proposições dos problemas, é legít imo adm it ir  
haver um a influência do inter- relacionam ento ent re os conceitos 
culturalm ente disponíveis, por um  lado, e, por out ro lado, aquilo que 
se tom a com o problem át ica de invest igação cient ífica.  

Em suma, existem correlações funcionais inter ligando os sig-
nificados culturais e as problem át icas selecionadas pelos pesquisado-
res, sendo por m eio dessas correlações que as indagações cient íf icas 
são int roduzidas no conjunto da vida social.   

Na segunda consideração de análise sociológica,  Wr ight  
Mills sust enta um a “ t eor ia social da percepção”,  segundo a qual,  
na busca de ver if icação dos elem ent os em pír icos,  os conce it os 
ex ist en t es  condicionam  os result ados da indagação,  porquanto 
são esses conceit os que const it uem  est rut uralm ent e “ o m undo de 
obj etos est rut urados t ecnicam ent e na linguagem  especializada”,  o 
m undo no qual se busca a ver if icação.   

Daí, Wright Mills afirma em realismo sociológico que “elites técni-
cas diferentes possuem capacidades de percepção diferentes”, e que “as 
dimensões observacionais de qualquer modelo de verificação sofrem a 
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influência da linguagem selet iva de quem o aplica”, com as “ influências 
sócio-históricas” se fazendo sentir por meio dessa linguagem.  

Desta form a, ficam  desautor izados os que, preconceituosa-
mente, negam  a relevância da sociologia do conhecim ento para a 
epistemologia, tanto mais se considerarmos o impacto dessa “ teoria 
social da percepção”  nas condições da verdade com o sim ples corres-
pondência da experiência e dos fatos. 

 
* * *  

O efetivismo como caráter humano das liberdades 
  
Alguns comentaristas ingênuos tecem crít icas superficiais sobre a 

moralidade implícita na defesa dos Direitos Humanos, alegando uma 
orientação abstrata, como se os movimentos pela promoção dos Direitos 
Humanos t ivessem carência de realismo em suas campanhas.  

Deixando de lado aqueles com ent ár ios ostensivam ent e 
provocat ivos e m aliciosos,  que v isam  som ente lançar  confusão 
para ev it ar  o cont role pela opinião pública das funções de autor i-
dade,  não será sem  int eresse acent uar  algum as observações para 
sust ent ar  que a dignidade m oral im plícit a nos Direit os Hum anos 
t em  foco na indiv idualidade concret a.   

Com efeito, o posicionamento polít ico por trás da “et iqueta de orien-
tação abstrata”  é conservador no sentido bem definido de pretender que 
os Direitos Humanos não passem de plataformas da classe burguesa.  

Com o se sabe, desde sua form ação no século XVI I  até os dias 
atuais, a classe burguesa sempre manifestou um conhecimento 
polít ico muito eficaz, como tát ica e afirm ação de um ideal, que se 
cr istalizou em dout r inas elaboradas -  desde Hobbes, Spinoza, Rous-
seau até o neoliberalismo e o solidar ismo dos finais do século XI X. 

Todavia, a caracter íst ica do conhecim ento polít ico da burgue-
sia é ter sido capaz de m anter-se m oderado até as pr im eiras déca-
das do século XX. Para isso apoiou-se nos m itos da paz, igualdade de 
possibilidades, progresso técnico ilim itado, igualdade dos interesses 
de todos e, por fim , o m ito da abundância.  

Embora invocados com prudência e cautela, os mitos polít icos da 
burguesia mostram o valor da redução do conhecimento de outro ao 
conceito genérico da pessoa humana, tomado como conceito idêntico 
para todos, de que se nutre o subjet ivismo idealista (Rousseau, Kant).  

Aliás, o conhecimento polít ico moderado deve-se a que a burguesia 
sempre tratou de evitar comprometer-se, mantendo-se como agente 
polít ico circunspecto, já que, finalmente, sempre teve mais a perder que 
a ganhar em toda a crise ou revolução, fazendo-se facilmente reservada 
e conservadora onde seus interesses econômicos não estejam grave-
mente ameaçados e onde não se questiona sua existência. 

Para com preender a expressão intelectual dessa m entalidade, 
deve-se observar que será a form ação de grupos de interesse na 
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Renascença, prolongando-se em  disputas polít icas no Ancien Regim e, 
que possibilitará o surgimento e a elaboração das dout r inas polít icas 
m odernas – com eçando na I nglaterra, com  Thom as Morus ( “Utopia”, 
1516)  e Francis Bacon ( “Nova At lânt ida”, inconclusa) . 

Poster iorm ente, nos séculos XVI I  e XVI I I , serão os escr itos de 
Hobbes e de Locke que correspondem  às aspirações da classe bur-
guesa ascendente com o quadro social do conhecim ento que, final-
m ente, só então t r iunfará. Na França:  a influência dos fisiocratas, 
enciclopedistas, Turgot  e J.J. Rousseau será marcante desde o com e-
ço e durante a revolução, e suas dout r inas t ratam  tanto do fim  ideal 
quanto da tát ica a em pregar para alcançá- lo, t ipif icando o conheci-
m ento polít ico não som ente implícito ou tácito, m as dotado de for-
mulação coerente. Na Holanda:  o “Tratado Polít ico”  (1675-1677)  de 
Spinoza já faz pressent ir,  segundo os estudiosos, certos elem entos 
do pensamento de Rousseau. 

A sociologia do conhecim ento nas sociedades globais que 
dão à luz o capit alism o nos séculos XVI I  e XVI I I  nos m ost ra um  
am bient e m uit o novo e im prev isto im pulsionado,  com o é sabido,  
pelo advent o do com eço do capit alism o e do m aquin ism o;  pelo 
descobr im ent o do Novo Mundo,  et c.   

Nesse ambiente, o conhecim ento de out ro no Ancien Régim e 
se encont ra em grande dispersão pelos diferentes m eios relacionados 
com  a atualização da sociabilidade das m assas, com  a polít ica de 
nivelação do absolut ismo e com  a desintegração dos grupos herda-
dos da sociedade feudal, estando em  nít ida regressão a ident ificação 
do conhecim ento de out ro ao “espír ito de corpo”.  

Junto ao conhecim ento de senso com um  nas sociedades glo-
bais que dão à luz o capitalism o, surge um novo conhecim ento de 
out ro, servindo de com pensação parcial para o rebaixamento desse 
m esm o conhecim ento de out ro com o de indivíduos concretos, que 
predom inava no “espír ito de corpo”.   

Aliás, esse rebaixam ento é bem  observado no fato que tanto 
na classe proletár ia nascente com o na classe burguesa ascendente, 
am bas penet radas da ideologia de com pet ição e de produção eco-
nôm ica, o conhecim ento de out ro é quase nulo. 

Então, o novo conhecimento de out ro que surge, vem afir-
m ando uma tendência para universalizar a pessoa humana. Tendên-
cia esta que se relaciona a Rousseau, com  sua teor ia da Vontade 
Geral idênt ica em todos, e a Kant , este, com seu conceito de “Cons-
ciência Transcendental”  e de “Razão Prát ica”, que chega à afirm ação 
da “m esm a dignidade m oral”  em  todos os hom ens 138 . 

 

 

138  O subjetivismo idealista perpetuou-se como preconceito filosófico in-
consciente nas teorias que, sem crítica, acolhem um estruturalismo lógico (a 
priori) na base de toda a sociedade e da própria língua. 
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ﾓAcont ece que a or ientação dos Direit os Hum anos t em  i-
gualm ent e font es m ais recentes que cont em plam , não o out ro em  
geral,  m as o indiv íduo específ ico,  o hom em  diferent e de seus 
sem elhant es,  em  que a indiv idualidade concret a t em  sua dignida-
de m oral dev idam ent e reconhecida.  

Basta lem brar  o m ov im ento pelos Direit os Civ is e,  no h istó-
r ico dest e,  o Discu rso da s Qua t ro Libe rdades ,  de F.  D.  Roose-
velt ,  para constatarm os a or ient ação dos Direit os Hum anos com o 
bem  concreta e realist a.  

Com  efeito, a realidade social-histór ica descoberta det rás do 
salto tecnológico da cibernét ica tem  por referência pr incipal a exten-
são dos Direitos Civ is e Polít icos nos EUA, na sequência da March for 
Jobs and Freedom ,  ocorr ida no início dos anos sessenta. 

O salto tecnológico da cibernét ica fez acentuar a liberdade de 
expressão, com  os m eios de com unicação de m assa desem penhando 
um  papel essencial para repercut ir  e projetar em  ampla escala as 
m anifestações de com portam ento, os fatos polít icos e as condutas 
efervescentes ligadas às aspirações colet ivas.  

 Desta sorte, os eventos dos anos sessenta revelam a função de 
comunicação social prevalecendo sobre as ideologias, tornadas estas 
mensagens de mídia, incluindo o anticapitalismo ou anti- imperialismo.   

Como se sabe, a “Marcha sobre Washington para a criação de 
emprego e liberdade”  foi um grande comício polít ico que teve lugar em 
Washington, DC, em 28 de agosto de 1963, com grande repercussão 
nos meios de comunicação desde a sua convocação. Mart in Luther King, 
Jr. aí pronunciou seu histórico "I  Have a Dream":  discurso de promoção 
da harmonia racial proclamada no Lincoln Memorial durante a marcha. 
Cerca de 250.000 pessoas part iciparam na marcha, est ima-se que 
200.000 fossem afro-americanos e 50.000 eram brancos.  

Essa m archa que const it u i o acont ecim ento de m ais alt a 
signif icação para a h istór ia da segunda m etade do século XX, 
reanim ando por  t odo o m undo as condut as efervescent es l igadas 
às aspirações colet ivas dem ocrát icas,  t em  ao seu crédit o a Lei de 
Direit os Civ is ( 1964)  e a Lei dos Direit os de Votação Nacional 
( 1965)  consagrando a cidadania sem  discr im inação.   

Do ponto de vista da “nova”  sociologia do conhecim ento, o 
que se observa é o fenôm eno da radicalização dos intelectuais no 
século XX, favorecendo um a at itude ant icapitalista.  

A evolução polít ica dos int elect uais – no sent ido est r it o de 
cr iadores de produtos ideológico- cult urais – se insere com o se 
sabe em  um  m arco m ais vasto de radicalização da capa dos t ra-
balhadores int elect uais em  geral,  nos países capit alist as avança-
dos e no t erceiro m undo.  A causa ( singular )  pr incipal desse fe-
nôm eno é a prolet ar ização dessa capa social.   

Trata- se de um  fenôm eno j á observado desde o início dos 
anos de 1930 por  Antônio Gram sci em  sua obra “ Os I n t e lect ua is 
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e  a  Organ iza çã o da  Cu lt u ra ”  e que se t orna pat ente depois da 
segunda guer ra m undial,  quando se produz o “ salt o qualit at ivo”  
no desenvolv im ent o do capit alism o.   

A radicalização ant icapit alist a dos t rabalhadores int elect u-
ais no século XX se t orna nít ida quando a ex t ensão m assiva do 
capit al ao set or  cham ado t erciár io,  e as t ransform ações l igadas à 
t erceira revolução indust r ial ( aut om at ização,  inform át ica)  produ-
ziram  um a indust r ialização e est andardização generalizada de 
t odos os set ores da at iv idade hum ana 139 .  

Deste modo, o fortalecimento da liberdade de expressão suscita 
ou convoca a consciência da irracionalidade da civilização técnica, nota-
da a part ir da inelutável especialização, favorecendo em consequência a 
revalorização dos direitos sociais, inclusive nas mídias.   

Trata-se da liberdade de expressão no sent ido m ais efet ivo de 
liberdade intelectual – para lembrar o conceito desdogm at izador de 
Spinoza – que se exerce com  anter ior idade histór ica em  relação às 
m ídias e não em  dependência destas. Vale dizer, liberdade de ex-
pressão or ientada para o efet iv ismo com o elem ento das liberdades, 
com o caráter hum ano das liberdades.  

De fato, paralelam ente à sua afirm ação com o at itude const ru-
t iv ista em  teoria dos conjuntos m atem át icos, o efet iv ismo diferencia-
se lá onde é afirm ada a concepção dinâm ica da experiência m oral.  

Com o se sabe do ponto de v ist a sociológico,  o conhecim en-
to dos cr it ér ios m orais concret iza- se com o um a ref lexão post er ior  
sobre o ato m oral diret am ente v iv ido,  sobre os va lores  ent rev is-
t os no calor  da própr ia ação.   

Essa ação m oral cr iadora dos seus próprios cr itér ios está em 
oposição direta a qualquer crença no progresso automát ico, notan-
do-se que a especificidade da exper iência moral assim  reconhecida 
se ver ifica exatam ente como reconhecimento, como ação part icipan-
te nos var iados graus do esforço ou, em uma só sentença:  “é a von-
tade de olhos abertos nas t revas”.  

Na leitura sociológica, a base dessa experiência m oral especí-
fica é a teor ia da intuição da vontade or ientada pelas suas próprias 
luzes, à qual se chega pela concepção dinâm ica  de qualquer m o-
ra lidade efet iva  em  t rês níveis:  (a)  como ult rapassagem  cont ínua 
do adquir ido;  (b)  com o recr iação permanente dos Nós e de Out rem ;  

                                          

139  A análise e a crítica da cultura standardizada está desenvolvida nas o-
bras de T.W. Adorno. Cf. Adorno, Theodor. W.: �Notas de Literatura�, tradução 
Manuel Sacristán, Barcelona, Editora Ariel, 1962, 134 pp., ver págs. 109 sq. 
///��Prismas: la Critica de la Cultura y la Sociedad�, tradução de Manuel Sacris-
tán, Barcelona, Ariel, 1962, 292 pp. (Original em Alemão: Prismen. Kulturkritik 
und Gesellschaft. Berlin, Frankfurt A.M. 1955). 
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(c)  com o m oralidade de ação e de aspiração part icipando na liberda-
de cr iadora pelo próprio esforço incessante dos Nós.  

Concepção dinâm ica esta resum ida na fórm ula de Henri Berg-
son (1859 -  1941)  segundo a qual “para que a consciência se desta-
casse do ‘já feito’ e se aplicasse ao que ‘se está a fazer ’ seria neces-
sário que, voltando-se e retorcendo-se sobre si m esma, a faculdade 
de ver const ituísse uma só unidade com  o ato de querer ”.  Na ação 
livre, ao lançar-se para frente, tem -se a consciência dos mot ivos e 
dos m óveis tornando-se ambos idênt icos.   

Essa teoria da intuição da vontade é não só a base da especifici-
dade da experiência moral, mas essa especificidade mesma é a liber-
dade consciente .  Quer dizer, assim como há diferentes espessuras da 
duração e variadas intensidades da liberdade, há também diferentes 
graus da vontade consciente, a qual se torna cada vez mais livre à me-
dida que:  (a) ultrapassa a escolha entre as alternativas, mediante o 
exercício da decisão;  (b) ultrapassa a própria decisão voluntária, medi-
ante o exercício da vontade propriamente criadora.  

Desta forma, a m oral da cr iação que se t ira de Bergson en-
cont ra fundam ento para prosseguir a sua realização nas diferentes 
cam adas (paliers)  em profundidade da realidade social.  É a liberda-
de situada no âm ago da v ida hum ana consciente. Enfim , sabe-se que 
o desvio m íst ico de Bergson deve-se ao não ter ele encont rado na 
sua análise da liberdade consciente o problem a dos valores de civ ili-
zação, “esses escalões que dir igem  a elevação libertadora”  140  .  

No âm bit o da polít ica da Dem ocracia,  o ponto de v ist a da 
ação m oral cr iadora dos seus própr ios cr it ér ios pode ser  consta-
t ado no célebre Discurso das Quat ro Liberdades de Frank lin Dela-
no Roosevelt  141 · :  Libe rda de  de  Ex pressã o,  Libe rdade  de  Cu l-
t o,  Libe rdade  pa ra  Quere r ,  Libe rda de  con t ra  o m edo  ( Four  
Freedom s:  Freedom  of  Speech,  Freedom  of  Worship,  Freedom  
from  Want ,  and Freedom  from  Fear ) .   

Nesse discurso vem  a ser int roduzido em nível de dout r ina e 
análise a convicção de que as liberdades buscadas na Dem ocracia 
devem  ser com preendidas com o liberdades hum anas essencia is.  

 O ponto de v ista da ação m oral cr iadora dos seus próprios 
cr itér ios é constatado nos dois t rechos fundamentais seguintes:   

Pr imeiro:  na passagem afirm ando que a liberdade essencial é 
irrenunciável e não pode ser t rocada por uma segurança tem porária:  

                                          

140 Esta leitura de Bergson foi proposta por Georges Gurvitch em sua obra 
�A Vocação Actual da Sociologia" �vol.II: "antecedentes e perspectivas�, tradu-
ção da 3ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 
567 pp. (1ª edição em francês: Paris, PUF, 1957).   

141 FDR Four Freedoms Speech 1941 � President Franklin D. Roosevelt: 
The Annual Message to Congress.January 6, 1941   
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“Those, who would give up essent ial liberty to purchase a lit t le tem-
porary safety, deserve neither liber ty nor safety” ;   

Segundo:  na passagem  em  que as l iberdades hum anas es-
senciais são com preendidas à luz dos dias v indouros sob a m irada 
volt ada para um  m undo fundado j ustam ent e sobre as quat ro 
l iberdades hum anas essenciais,  ou sej a,  são com preendidas sob a 
m irada de suas própr ias luzes:  I n t he fut ure days,  which we seek 
t o m ake secure,  we look  forward t o a wor ld founded upon four  
essent ial hum an freedom s.  

E na sequência são enunciadas as quatro liberdades que se 
compreendem por elas próprias por serem liberdades humanas essen-
ciais:  § The first  is freedom of speech and expression – everywhere in 
the world. §    The second is freedom of every person to worship God 
in his own way – everywhere in the world. §    The third is freedom 
from want – which, t ranslated into world terms, means economic 
understandings which will secure to every nat ion a healthy peacet ime 
life for its inhabitants -  everywhere in the world. §    The fourth is 
freedom from fear – which, t ranslated into world terms, means a 
world-wide reduct ion of armaments to such a point  and in such a 
thorough fashion that no nat ion will be in a posit ion to commit an act  
of physical aggression against  any neighbor -  anywhere in the world. 

E a conclusão realista:  That  is no vision of a distant  m illen-
nium . I t  is a definite basis for a kind of world at tainable in our own 
t im e and generat ion. 

ﾓEm  face dessas convicções desse m odo form uladas não há 
negar que os Direitos Hum anos têm  foco na indiv idualidade concreta 
e que são inseparáveis dos Direitos Sociais.  

As quat ro liberdades hum anas essenciais deixam claro que, 
no termos do próprio Discurso FDR Four Freedom s Speech 1941, 
“não há nada m ister ioso a respeito das bases de uma dem ocracia sã 
e forte”. E o Discurso prossegue no seguinte:  

As coisas básicas esperadas por nosssa gente de seus siste-
m as polit icos e econôm icos são singelas. Tais coisas são:  A igualdade 
de oportunidade para a j uventude e para out ros;  Os t rabalhos para 
os que podem  t rabalhar;  A seguridade para os que a necessitam ;  A 
term inação do pr iv ilégio especial para os poucos;  A conservação de 
liberdades civis para todos;  O gozo dos frutos do progresso cient ífico 
em um amplo e constante aumento do nível de vida. 

Estas são as coisas singelas e básicas que nunca devem ser 
perdidas de v ista na confusão e complexidade incrível de nosso 
m undo m oderno.  
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A força inter ior  e duradoura de nossos sistemas econôm icos e 
polít icos depende do grau em  que eles sejam  capazes de sat isfazer a 
estas expectat ivas 142 .  

* * *  

 A leitura sociológica 
 

Na leitura sociológica a base da experiência m oral específica é 
a refer ida teor ia da intuição da vontade orientada pelas suas próprias 
luzes, à qual se chega pela concepção dinâm ica de qualquer morali-
dade efet iva em  t rês níveis:  (a)  com o ult rapassagem  cont ínua do 
adquir ido;  (b)  com o recr iação perm anente dos Nós e de Out rem;  (c)  
como moralidade de ação e aspiração part icipando na liberdade 
cr iadora pelo próprio esforço incessante dos Nós.  

Há diferentes graus da vontade consciente, a qual se torna 
cada vez m ais livre à m edida que:  (a)  ult rapassa a escolha ent re as 
alternat ivas, m ediante o exercício da decisão;  (b)  ult rapassa a pró-
pria decisão voluntár ia, m ediante o exercício da vontade propriam en-
te cr iadora. Daí com o disse o problem a dos valores de civ ilização, 
“esses escalões que dir igem a elevação libertadora”. 

 
Durkheim  
 
ﾓEm seu pensamento objet ivo, Durkheim compreende os ide-

ais em maneira descrit iva como obstáculos (apreendidos, no sent ido 
em que comparat ivamente o são as amplitudes concretas do conheci-
mento percept ivo do mundo exterior) , supondo o critério sociológico 
de sua resistência justamente à penetração pela subjet ividade colet iva 
como o complexo psicossociológico das significações humanas (ou 
"colet ividade de aspiração", no dizer de Durkheim, que aí inclui as 
crenças colet ivas) , levando-o a conceber aqueles ideais exatamente 
como os termos motores dessas aspirações, seus focos irradiadores.  

 Diferentes dos valores baseados no critério da ut ilidade, como 
os valores econômicos costumam mostrarem-se, aqueles outros valo-
res chamados culturais, compreendidos por Durkheim como valores 
ideais ou fundados nos ideais, podem ser definidos do ponto de vista 
da sociologia da vida moral (considerada esta últ ima em sua autono-
m ia e em sua especificidade)  em termos de (a)  inst rumentos de co-
munhão social (no sent ido da mais intensa imanência recíproca entre o 
individual e o colet ivo na sociabilidade de um Nós o mais constrito) , e 
(b)  princípios de incessante regeneração justamente para a vida nos 

 

142 FDR Four Freedoms Speech 1941 � President Franklin D. Roosevelt: 
The Annual Message to Congress.January 6, 1941. op.cit. Versão provisória ao 
Português feita pelo autor. 
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ideais, podendo ser comparados a ímãs que atraem e merecem atrair 
a "vontade". como esforços humanos convergentes.  

Com o se sabe,  a or ientação para a sociologia da v ida m oral 
em  Durkheim  com preende dent re out ros aspectos o seguint e:  ( a)  
a obj et iv idade dos valores propr iam ent e cult urais não se reduz à 
sua m era colet iv idade ou recor rência em  grande núm ero;  ( b)  as 
pr incipais obras de civ il ização com o a religião,  a m oral,  o direit o,  
a ar t e são sist em as de valores cult urais;  ( c)  a validade obj et iva 
dos valores cult urais consist e na sua referência ao nível de reali-
dade m ais profundo dos ideais.   

A af irm ação dos valores com o sendo obj et ivos está em  que 
as coisas e as pessoas às quais t ais valores são at r ibuídos at en-
dam  à condição de serem  coisas e pessoas que est ão postas em  
contacto com  os ideais por  efeit o do estado m ental de afet iv idade 
colet iva ( sent im ent o do desej ável ou sensibil idade indef in ida,  
inclu indo as propensões,  t endências,  preferências,  e t odo o con-
j unto das or ient ações afet ivas do psiquism o, por  diferença dos 
at os m entais com o as int u ições e os j uízos) .   

Tal é o efeit o ( im ãs da vont ade)  que qualif ica propr iam ente 
a subj et iv idade colet iva com o aspiração ( aos valores) ,  not ando- se 
o aspect o de im ãs da vontade que os valores assum em  nest e 
contacto com  os ideais.  Os ideais t om ados por  si não são repre-
sent ações int elect uais abst rat as,  f r ias,  m as com o dissem os es-
sencialm ente m otores.   

ﾓDurkheim  alcançou as bases da sociologia da vida m oral,  
sobretudo pelo aproveitamento or iginal que t irou de sua reflexão 
junto com  a filosofia de Kant , levando-o com o se sabe a int roduzir 
em  diferença deste últ im o que a ignorou, com o já foi dito, a noção 
do desejável na análise dos valores.  

Com  efeito, é para a funcionalidade dos valores ideais, sua 
característ ica est r itamente sociológica de inst rum entos de com unhão 
social (no sent ido acima definido)  e pr incípios de incessante regene-
ração da vida nos ideais se afirmando indispensavelm ente por m eio 
da afet iv idade colet iva, que é or ientada a ut ilização do termo desejá-
vel na seguinte form ulação durkheim iana:  qualquer valor pressupõe 
a apreciação de um  sujeito em  referência de um a sensibilidade inde-
finida – é o desejável, qualquer desejo sendo um  estado inter ior.  

Definição descrit iva esta que não só torna extensível a carac-
teríst ica do desejável a qualquer valor para além  dos valores ideais 
(qualquer valor tendo assim  algum a part icipação nos ideais) , m as, 
por esta via os engloba igualm ente na noção de funcionalidade ex-
pressa na fórmula acima m encionada a respeito destes últ im os 
( "qualquer valor pressupõe a apreciação de um  sujeito em  referência 
de uma sensibilidade indefinida") , fórm ula esta pela qual a sociologia 
elim ina radicalmente a pretensão de um absoluto eudem onista por 
est ranho à afet ividade colet iva.  
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Com o adm item  seus cont inuadores, em sua aplicação exclusi-
va à sociologia da vida moral, a concepção de Durkheim  dever ia 
conduzir ao estudo em pír ico das correlações funcionais ent re os 
valores m orais e os conjuntos sociais.  

Para esse desdobram ento apontar ia sua fórmula acim a de que 
"qualquer valor pressupõe a apreciação de um  sujeito em  referência 
de uma sensibilidade indefinida", isto é, pressupõe a exper iência com  
afet iv idade colet iva de uma busca suscitada pelo desejável.  Além  
disso, o estudo em pír ico das correlações funcionais ent re os valores 
morais e os conjuntos sociais se encont ra favorecido notadam ente 
em  razão do seguinte:  (1)  Durkheim  chega a opor para fins de análi-
se os valores ditos culturais a out ros valores, insist indo ao mesmo 
tem po na variedade infinita e na part icular ização de todos os valores 
sem exceção;  (2)  põe em relevo o papel que desem penham  os valo-
res na form ação da própria realidade social.  

Daí que, enfim , seus cont inuadores possam  com pletar a con-
cepção durkheim iana com  a constatação das flutuações dos valores, 
os quais se juntam e se interpenetram  depois de se terem  diferenci-
ados – a chamada conjunção dos valores, que Georges Gurvitch 
at r ibui a Celest in Bouglé 143 .  

 

143 Esta análise e interpretação têm lastro em Gurvitch, G. (1894-1965): �A 
Vocação Actual da Sociologia �vol.II: antecedentes e perspectivas�, op cit. 
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