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INTRODUc;:Ao 

Anthony Giddens 
Jonathan H. Turner.., 

Este livro oferece um guia sistematico das principais tendon· 
das e tradh;6es da teoria social. Nao consideramos a teoria social 
propriedade de nenhuma disciplina, pois as quest6es referentes a 
vida social e aos produtos culturais da atividade humana permeiam 
as ciencias sociais e as humanidades. Entre outros problemas, as 
seguintes questaes sao tratadas pelos te6ricos sociais: 0 status das 
ciencias sociais, especialmente em relac;ao a 16gica das ciencias 
naturais; a natureza das leis ou generaliza~aes que podem ser 
estabelecidas; a interpreta~ao da ac;:ao humana, bem como sua 
diferencia~ao dos objetos e eventos da natureza; finalmente, 0 

carater all forma das institui~6es sociais. Evidentemente, esse 
quadro amplo esconde uma serie de problemas e t6picos mais 
especificos; qualquer definic;:ao de teoria social corre 0 risco de 
suscitar controversias. Assim, 0 leitor que busca consenso quanta 
a natureza e os objetivos da teoria social se sentira desapontado. 
Com efeito, a ausencia de consenso, implicita em diversas cclabo
ra~Oes do livre, talvez seja inerente a propria natureza da ciencia 
social. Em ultima instiincia, a questiio de saber se existe um qua· 
dro unificado da teoria social, ou ainda uma concordancia quanto 
as suas preocupa¢es basicas, ja e em si discutivel. 
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8 ANTHONY GIDDENS E JONATHAN H. TURNER 

Em parte, nossa motiva~o para preparar este livro foi a per
cep~o crescente de que importantes muclan<;:as na teoria social 
aconteceram nos ultimos anes. A analise te6rica sempre foi urn 
empreendimento diversificado nas ciencias sociais, mas em dado 
periodo depois da Segunda Guerra Mundial urn leque especifico 
de visaes pas sou a destacar-se dos demais e, dessa forma, conquis
tou ate certo ponto a aceita.,ao gera!. Tais visaes eram tipicamente 
influenciadas pelo empirismo logico na filosofia. Imimeras inter· 
preta<;6es sobre 0 carater da ciencia foram desenvolvidas por aqueles 
que, usualmente, estavam associados a semelhante ponto de vis
taj e, a despeito de sua imprecisao, esse torula apresentava varios 
elementos comuns: desconfianya da metafisica, preocupa~o em 
definir com exatidao 0 que possa set "dentifieo", enfase na 
verificabilidade de conceitos e proposi<;6es, e simpatia por formas 
hiporetico-dedutivas de constru.,ao de teorias. 

Parte essencial dessa abordagem era a ideia daquilo que 
Neurath chamou de "ciencia unificada", segundo a qual nenhu· 
rna diferent;a 16gica importante entre ciencia natural e ciencia 
social pareee existir. Essa perspectiva estimulou a tendencia a nao 
contemplar diretamente a logica das ciencias sociais em si mes
mas. Pois, se a ciencia em geral e orientada por urn unico corpo 
de principios, os cientistas sociais precisam apenas examinar os 
fundamentos logicos da ciencia natural para explicar a natureza 
de seu proprio empreendimento. Sob esse aspecto, nao surpreende 
que muitos estudiosos das ciencias sociais se apropriassem 
acriticamente da filosofia da ciencia natural, associada ao 
empirismo logico, para definir suas proprias tarefas. 0 empirismo 
logico costumava ser visto, nao como uma determinada filosofia 
da ciencia, com postulados potencialmente questionaveis, mas 
como urn modelo incontestavel do que a ciencia pudesse ser. 
Questoes de "interpreta~ao" eram evitadas por duas razoes. A 
ci~ncia natural nao era considerada, em nenhum sentido basico, 
como urn empreendimento interpretativo, ja que seu objerivo pri· 
mario seria a formula.,ao de leis ou sistemas de leis, ao passo que 
o significado das teorias e conceitos estava presumivelmente liga· 
do as observa<;iies empiricas diretas. Segundo essa visao, as ci~ncias 
sociais SaO essencialmente nao-interpretarivas, ainda que seu tema 
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gire em torno de processos interpretativos da cultura e da comu
nicac;:ao. Conseqiientemente, a noyao de Verstehen - a compreen
sao do significado - mereceu pouca aten¢o tanto dos autores de 
inspirat;:ao sobretudo filosofica quanto dos cientistas sociais mais 
voltados para a pratica. Mesmo sendo considerada relevante, a 
Verstehen so era considerada util quando gerava teorias ou hipote. 
ses verificaveis. Sustentava-se que uma compreensao cheia de 
empatia das opini6es e sentimentos dos outros poderia auxiliar 0 

cientista social a formular relatorios de sua conduta, mas tais ex
plica<;aes deveriam ser sempre formuladas em termos "opera· 
cionais", ou pelo menos em termos de descri<;:6es de tra<;:os obser
vaveis de comportamento, sujeitos a verifica~ao. A Verstehen era 
compreendida puramente como fenomeno "psicologico", depen-. ., 
dente do discernimento necessariamente intuitivo e duvidoso da 
consciencia alheia. 

Durante as duas tiltimas decadas, entretanto, ocorreu uma 
mudan.,a decisiva. No seio da filosofia da ciencia natural, 0 pri
mado do empirismo logico se esfumou sob os golpes de autores 
como Kuhn, Toulmin, Lakatos e Hesse. Em seu lugar, surgiu uma 
"nova filosofia da ciencia", que repudiava intimeras teses das vi
soes precedentes. Resumindo em tra~os gerais essa nova concep
~ao, e afastada a ideia de que podem existir observa<;:6es isentas de 
teoria, enquanto os sistemas de leis dedutiveis entre si ja na~ sao 
entronizados como 0 ideal supremo da explica<;iio cientifica. Mais 
importante ainda, considera-se a ciencia como urn esfor~o 
interpretarivo, de modo que problemas como significado, cornu
nicac;:ao e traduc;:ao se tornam imediatamente relevantes para as 
teorias cientificas. Tais desenvolvimentos na filosofia da ciencia 
natural influenciaram de maneira inevitavel a reflexao sobre as 
ciencias sociais, ao mesmo tempo que fomentaram uma crescente 
desilusao com as teorias dominantes da ciencia social "ortodoxa". 

o resultado dessas mudan.,as foi a prolifera<;iio de aborda· 
gens no pensamento teorico. Certas tradi~6es filosoficas, antes 
pouco conhecidas ou ate ignoradas, passaram a se destacar: a 
fenomenologia, particularmente a associada aos escritos de Alfred 
Schutz; a hermeneurica, como a desenvolvida na obra de Gadamer 
e Ricoeur; e teoria cririca, sobretudo a representada em epoca 
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recente pelos trabalhos de Habermas. Alem disso, tradi<;6es de 
pensamento mais antigas, como 0 interacionismo simb61ico nos 
Estados Unidos e 0 estruturalismo ou pOs-estruturalismo na Eu· 
ropa, se revitalizaram e come<;aram a ser examinadas com novo 
interesse. Acrescentem-se a elas tipos de pensamento mais recen
temente desenvolvidos como a etnometodologia, a teoria da 
estrutura<;ao e a "teoria da pnitica", associada em particular a 
Bourdieu. Embora pare<;a impressionante 0 surgimento de tantas 
tradi<;6es e escolas de pensamento na teoria social, persiste ainda 
uma especie de "ortodoxia", apesar de cultivada por menos estudio
sos que antes. 0 funcionalismo estrutural parsoniano, por exem
plo, ainda tern forte apelo e, de fato, experimentou ha pouco um 
acentuado rejuvenescimento nas obras de Luhmann, Munch, 
Alexander, Hayes e cutros. Assim, a teoria social passou a com
preender um espectro de abordagens variado e as vezes confuso. 

Diante dessa variedade, muitas respostas foram aventadas. 
Num dos extremos, alguns daqueles cujo compromisso priorirario 
e com a pesquisa empirica encontram no espectro de escolas e 
tradi<;aes desencontradas a confirmayao daquilo em que sempre 
acreditaram: os debates te6ricos sao de escasso interesse ou rele· 
yanda para quem executa trabalhos empiricos. Se os teoricos so
ciais nao conseguem se por de acordo em rela~o as questoes mais 
elementares, que importancia terao os problemas da teoria social 
para aqueles que se dedicam, especialmente, a pesquisa empirica? 
Em conseqiiencia, houve urn profundo rompimento entre "pes
quisadores" - que talvez ainda se considerem muitas vezes 
"positivistas" - e te6ricos - que agora se cobrem de multiplos 
rotulos. A consternac,:ao dos pesquisadores, entret~nto, nao e par
tilhada por todos. No outro extremo, houve quem acolhesse favD
ravelmente a diversificayao da teoria social, considerando deseja· 
vel a rivalidade das tradi<;6es filos6ficas. Desse ponto de vista, as 
vezes influenciado pela filosofia da ciencia natural de Feyerabend, 
a prolifera<;:ao de tradi<;:oes teoricas e urn modo de evitar 0 

dogmatismo alimentado pelo apego exclusivo a um esquema (mi· 
co de pensamento. Nao raro se acrescenta 0 fato de 0 estudo do 
comportamento humano ser necessariamente uma causa litigiosa: 
apenas numa sociedade totaliraria poderia existir um (mico esque· 
ma incontesravel de analise da conduta social humana. 
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Talvez seja verdadeiro dizer que a maioria dos estudiosos em· 
penhados nas ciencias sociais se acha em algum ponto entre esses 
dois extremos. No minimo, eles sustentariam que atentar para as 
reivindica<;:oes divergentes das varias tradiyees teoricas nao consti
tui de forma alguma uma atividade infrutifera. Tal e, sem duvida, a 
posiyao dos organizadores deste volume, nao importa que divirjam 
quanta a melhor maneira de levar a cabo semelhante empreendi· 
mento. Devemos salientar tambem que a aparente efervescencia de 
vers6es rivais na teoria social esconde muito mais consistencia e 
muito mais integrayao entre pontos de vista antagenicos do que a 
primeira vista parece. Cabem aqui algumas observa<;6es. 

Em primeiro lugar, ha mais sobreposi<;6es de abordagens di· 
ferentes do que em geral se percebe. A evoluyao da etnometodologia 
propicia urn born exemplo. Nas fases inidllis de sua formayao, a 
etnometodologia era considerada por seus adversarios e cnticos 
como radicalmente discrepante de outros esquemas de pensamento 
no interior da ciencia social. S6 agora se percebe que os escritos 
dos adeptos da etnometodologia rem solu<;aes a dar aos proble. 
mas que, praticamente, assoberbam todos aqueles que se dedicam 
a teoria social. Tambem se tornou bastante obvio que existem 
estreitas semelhanyas entre os problemas versados pela etnometo
dologia e os problemas enfrentados por outras tradi<;aes te6ricas. 
Assim, por exemplo, a enfase na natureza "metodoI6gica" do uso 
da linguagem nos contextos da vida social pode mostrar·se imedia· 
tamente relevante para questaes de ampla significa<;:lo na teoria 
social. 

Em segundo lugar, ha linhas comuns de desenvolvimento num 
ample espectro de perspectivas te6ricas que passaram ao primei
ro plano nas duas ultimas decadas. Notou·se, por exemplo, a preD
cupayao de reconceitualizar a natureza da ayao. De fato, muitas 
abordagens insistiam tanto nessa questao que, a determinada altu
ra, parecia que uma mare de subjetivismo estava prestes a tragar 
as ciencias sociais. Hoje, contudo, podemos perceber que 0 

remanejamento das quest6es concernentes a a<;:ao humana nao 
precisa acarretar uma enfase excess iva na subjetividade, mas, ao 
contrario, pode vincular uma sofisticada "teoria do sujeito" a ana
lises de urn tipo mais "institucional". 
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Em terceiro lugar, seria diffcil negar que houve algum pro
gresso na soluc;:ao de problemas que antes pareciam inabordaveis 
ou nao eram tratados de maneira direta. Por isso, durante muito 
tempo, instaurou-se uma divisao entre as abordagens naturalistas 
e aquelas que enfatizavam a Verstehen - apesar do primado das 
primeiras sobre as segundas. Como resultado de desenvolvimen
tos convergentes nas diversas tradic;:6es fllos6ficas, tornou-se evi
dente que a divisiio entre Erkliiren (explica<;lio segundo leis cau
sais) e Verstehen constituia urn equlvoco. Verstehen nao e, conforme 
insistiam os empiristas, primariamente urn fen6meno "psicologi
co" j ao contrario, esm enraizada e implicita em todas as quest6es 
pertinentes a interpreta<;lio do significado. Na bibliografia recen
te, esses problemas foram muito explorados em conexao tanto 
com a ciencia natural quanto com a ciencia social; dai 0 esclareci
mento definitivo de temas anteriormente bastante nebulosos. 

Neste livro, tentamos ser abrangentes ao maximo, mas nossa 
rede apresent. inevitavelmente algumas falhas. Ainda assim acha
mos que 0 volume examina de maneira mais ou menos sistemati
ca as tradic;:6es mais influentes da teoria social de hoje. Seria im
possfvei, numa breve introdu~ao, analisar minuciosamente os 
pontos fortes e fracos de todas as abordagens. Em vez disso, 
enfatizaremos alguns dos temas e reivindica~6es mais importan
tes apresentados por diversos autores, de forma a transmitir a 
multiplicidade e a vitalidade da teoria social. 

Qual a natureza da ciencia social? 

Praticamente todos os capitulos que se seguem tratam dessa 
questao. Como se vera, ha uma acentuada discordancia quanto a 
tipologia da ciencia social, se de fato ela for uma ciencia_ Na defe
sa do "positivismo logico", em urn ou outro sentido, colocam-se 
George Homan com "Behaviorismo e pos-behaviorismo" ,Jonathan 
Turner com "Teoriza~ao analitica" e, embora de modo apenas 
implicito, Richard Munch com "A teoria parsoniana hoje". Como 
Homan sustentou com eloquencia e firmeza por mais de duas 
decadas, a sociologia e uma ciencia empenhada em "leis 
explicativas" e sistemas dedutivos axiomaticos. Turner aceita essa 
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metafora cia "lei explicativa", mas rejeita a possibilidade de uma 
aurentica teoria axiomatica. Ao contrario, a sociologia cleve bus
car leis abstratas e utiliza-Ias em esquemas dedutivos flexiveis. 
Alem disso, na visao de Turner, as leis abstratas tern de ser 
complementadas por modelos analiticos que especifiquem, em 
detalhe, as processos causais que vinculam as variaveis numa lei 

abstrata. Munch assegura que a teoria da a.;ao parsoniana pode 
ser aplicada para se obter urn "quadro de referencias geral" capaz 
de organizar toda uma variedade de abordagens teoricas .e 
metodologicas. Em termos de metodologia, considera os tipos 
icieais, a idiografia, as hipoteses nomo16gicas e os modelos 
construtivistas passiveis de compreensao e talvez de reconciliayao, 
dentro de urn quadro de referencias mais gerais de a<;lio. Assim . ., 
tambem, modos diferentes de explicar eventos - teleonomico, 
causal, normativo e racional - podem ser ordenados pelo quadro 
de a<;lio- Portanto, Munch advoga 0 ecletismo, mas urn ecletismo 
aparentemente ligado a uma visiio positivista da sociologia: gerar 
e verificar teorias em termos sistematicos. 

Do Dutro lade, encontramos diversos argumentos, a maioria 
dos quais gira em torno do pressuposto de que 0 tema da ciencia 
social exclui a adoyao de uma orientayao baseada na ciencia natu
ral. No entanto, mesma aqui persiste uma certa ambivalencia. POt 

exemplo, 0 estudo de Hans Joas sobre as raizes pragmaticas do 
interacionismo e sua elabora<;lio em multiplas direc;:6es pela "Es
cola de Chicago" e notivel sob esse aspecto. Por outro lado, a 
natureza pragmatica, situacional e construida da intera<;ao - por
tanto, da organiza<;ao social - tornaria invi<iveis as "leis" e "gene

raliza~6es" atemporais do positivismo. Contudo, muitos 
interacionistas, inclusive talvez 0 proprio Mead, tentaram desco
brir as propriedades basicas da intera.;ao ·e desenvolver leis univer
sais sobre sua opera<;ao. 

Em sua lucida analise de Garfmkel e a etnometodologia, John 
Heritage tende a contornar 0 problema da "ciencia" na ciencia 
social. Pois, se a a<;lio e indicial, contextual e reflexiva, pode a 
etnometodologia desenvolver leis e generalizac;:6es a seu respeito? 
A etnometodologia nao e unfvoca em sua resposta a essa pergun
ta - e, de fato, seus cultores tendem a se preocupar muito menos 

I';l· 
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com tais assuntos do que os adeptos de outras tradi,6es. Os etno
metodologistas, em geral, defendem a descri,ao pormenorizada 
dos processos empiricos, aparentemente desconsiderando 0 que 
constituiria a "explica~ao" ou "cientificidade" da descri<;ao. 

Bern menos ambivalentes quanto a questao da existencia ou 
nao-existencia de uma ciencia natural da sociedade sao Thomas 
Wilson, Ira Cohen, Jeffrey Alexander e Anthony Giddens. Cada 
qual a seu modo, todos esses estudiosos sustentam que a ciencia 
social e, no fundo, diferente da ciencia natural. Alexander nao 
rejeita completamente a ideia de que as leis da vida social pos
sam ser descobertas, mas insiste em que jamais se chegani ao 
consenso sobre essas leis e sobre 0 fato de que a natureza dos 
clados da ciencia social nunca as tornata definitivas. A seu ver, a 
analise social envolvera sempre discursos e debates quanto aos 
pressupostos das teorias e a relevancia dos dados de verifica.,ao 
dessas teorias. 

Wilson apresenta urn argumento ontologico ainda mais forte. 
Uma vez que a ciencia social deve assumir como temas proprios 
as emo<;6es, objetivos, atitudes e disposi,6es subjetivas dos ato
res, as assertivas tearkas e empiricas serao "in-tensionais", envoI
vendo interpreta,6es de significado por parte dos analistas so
ciais. Podem-se criar projetos teoricos baseados nos metodos 
"ex-tensionais" das ciencias naturais, mas esses serao considera
dos apenas como heuristicamente uteis. Na melhor das hipoteses, 
o emprego da matematica "descobrir:i rela<;6es em nossos dados e 
esclarecera nossas ideias a respeito de como uma teoria se telada
na a outra num caso particular". Giddens e Cohen apresentam 
argumento semelhante em suas respectivas descri<;6es do "estru
turalismo" e da "teoria da estruturayao". Giddens declara "mor
tos" 0 estruturalismo e 0 pos-estruturalismo, sustentando que 
seu fracasso em explicar a "atua<r3.o" humana, bern como os pro
cessos pelos quais essa atua,ao produz, reproduz e modi fica a 
estrutura, apresenta grandes falhas na analise estrutural. E que, 
na noyao de ayao, reside a capacidade de reestruturar 0 universe 
social, pelo que se neutralizam as leis cientificas que descrevem 
esse universo. 

• 
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Apresentando um relato pormenorizado da teoria da estrutu
ra.,ao de Giddens, especialmente de sua no<;iio de Praxis, Cohen 
extrai todas as implica95es do conceito de "ayao". A teoria pode, 
no m:iximo, aclarar as "potencialidades constitutivas da vida social" 
que os agentes utilizam para produzir e reproduzir esquemas so
ciais. Como essas potencialidades sao empregadas, eis uma ques
tao contextual e hist6rica na qual as leis e generaliza,iies sao mo
dificadas pelo papel dos agentes. A ciencia social nao pode, 
portanto, ser como as ciencias naturais porque seus agentes con
seguem modificar a propria natureza de seu tema - os esquemas 
da organiza.,ao social. 

Os capitulos de Immanuel Wallerstein e Ralph Miliband pa
recem, a primeira vista, simpaticos a essa visao de ayao. De fato, . ., 
arrostar formas de dominayao por meio da praxis e, obviamente, 0 

fulcro da tradi.,ao marxista. Todavia, em "Analise de sistemas 
mundiais", Wallerstein salienta que muita energia foi desperdi.,ada 
no debate entre 0 carater particularista e 0 carater universalista da 
teoria social. Para ele, tal debate e "enfadonho"; como alternativa, 
prop6e que a teoria social utilize "estruturas" como na analise de 
sistemas mundiais, que abrangem tempo e espa,o suficientes para 
se notar a logica basica ou a dinamica dos processos sociais. Essa 
"logica" nao deve ser considerada eterna, pois a natureza da organi
za.,ao social realmente se altera a longo prazo. A posi.,ao de Miliband 
e menos clara no que se refere a ciencia. Por urn lado, ele acha que 
os processos de domina.,ao sao propriedade invariavel da organi
zac;ao social, que constitui 0 tema da "analise de classe", mas, por 
outro, sugere que tal propriedade deva ser eliminada, tornando 
dessa forma mutavel a propria analise de classe utilizada para 
examina-Ia. 

Sao estas as opini6es. Fica claro que a rejei.,ao critica do "po
sitivismo logico" se imp6s na teoria social - apesar dos protestos 
de urn dos organizadores deste livro. Embora uma concep<;iio da 
sociologia como "ciencia natural" ainda conte com inumeros de
fensores, eles agora constituem uma minoria no ambito da teo
ria social tal como, em termos gerais, e aqui concebida. Entretan
to, 0 debate nao esta encerrado, como se pode ver pela variedade 
de posturas nos capitulos que se seguem. 

.~ 

~ 
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Qual 0 tema basico da teoria social? 

Discordancias quanto ao que e ou pode ser a teoria social 
refletem-se nas discuss6es sobre seu tema hasico, qualquer que 
seja. A crux dos debates consiste em diversas perguntas inter-rela
cionadas: 0 que existe "la fora" no universo social? Quais sao as 
propriedades mais fundamentais do mundo? Que tipo de analise 
dessas propriedades e possivel e/ou apropriada? Quando se fa
zem semelhantes perguntas, voltam it tona velhos problemas filo
saficos - como reducionismo, realismo e nominalismo. Se acei· 
tarmos a tese de Jeffrey Alexander, tal sera sempre 0 caso it medida 
que varios autores invocarem 0 apoio dos "classicos" em favor de 
seus pontos de vista. 

Nos demais capitulos do livro, 0 leitor encontrara um ample 
espectro de opinioes quanto it natureza das preocupa<;6es prima
rias da teoria social. Alguns invocam uma microanalise do com
portamento e da intera.,ao em contextos dados, outros sugerem 
mais macroabordagens voltadas para estruturas emergentes. Uns 
prop6em a reconcilia¢o entre micro e macroanruise, cutros con· 
sideram essa sintese contraproducente e, no melher dos casos, 
prematura. Examinemos brevemente essas opinioes. 

Naquela que e talvez sua asser¢o mais vigorosa ate 0 momen
ta, Homans invoca 0 reducionismo. As instituic;6es da sociedade 
"podem ser reduzidas, sem residue, aos comportamentos dos in
dividuos". Outrora, seria possivel interpretar semelhante declara
.,ao de Homans como um mero argumento estraregico: as leis da 
estrutura social e das institui~6es devem ser deduzidas, num siste
ma axiomatico, das leis da psicologia. Hoje, entretanto, parece 
haver mais insisrencia metansica na tese de Homans: em ultima 
analise, toda realidade social e comportamento e as institui~oes 
nada mais sao que a soma dos comportamentos. 

Conforme acentua 0 capitulo "Interacionismo simb6Iico", 
de joas, existern inumeras opini6es, apenas nessa tradi¢o intelec
tual, sobre 0 que e relevante para 0 mundo social. As raizes 
pragmaticas do interacionisrno simbOlico afirmam a importincia 
da atividade humana na qual os agentes elaboram linhas de con
duta em situa<;:oes concretas, mas nao se sabe 0 que vern a ser 
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"construido". G. H. Mead enfatizou a reprodu.,ao de estruturas 
sociais por meio da capacidade comportamental da mente, do eu 
e dos papeis assumidosj contudo, os modernos interacionistas se 
extremaram na questilo de saber se se deve dar prioridade te6rica 

, a "estrutura" per se ou aos processos que produzem e reproduzem 
essa estrutura. Enquanto Mead via isso como as duas faces da 
mesma moeda conceitual, os te6ricos contemporaneos divergem 
quanto ao grau em que a estrutura coage a a¢o, e vice-versa. 

Como revela 0 ensaio sobre "Etnometodologia", de Heritage, 
essa ambivalencia do interacionismo reaparece por toda parte. 
Sem duvida, Heritage e os adeptos da etnometodologia nao for
mulariam a frase nestes terrnos, mas a mensagem da etnometo
dologia e clara: estudem os processos intet;ilJ:ivos, especialmente 
os que dizem respeito a fala e a conversa¢o, gra<;as aos quais os 
agentes criam relatos e 0 senso de um mundo exterior, factual. A 
realidade social mais notavel, creem alguns, e a interpreta~ao 
contextual e indicial de signos e simbolos entre determinados 
agentes. 

Oposto a essa enfase e 0 desdobramento que Munch impri
me ao funcionalismo parsoniano. Se termos como" significa¢o" 
e "a¢o" sao relevantes, 0 verdadeiro tema da teoria funcionalista 
sao os sistemas complexos de a~6es inter-relacionadas. Para Munch 
e outros parsonianos, a realidade existe em diferentes niveis siste
maticos que englobam praticamente rodas as fases da realidade; 
no fim, entre tanto, a analise te6rica da a¢o quase sempre insiste 
na estrutura e fun¢o de sistemas e subsistemasj em seu uso de 
varios meios simoolicosj em seus modos de integra¢o e em seus 
meios de adapta.,ao aos diversos ambientes. 0 comportamento 
dos individuos em cenarios concretos subordina-se a visao de um 
universe social majestoso de quatro sistemas de ayao enraizados 
nurn universe organico, telico e nsico-quimico. 

A descriyao feita por Cohen da teoria da estrururayao de 
Giddens tenta uma mediayao entre essas teses disparatadas do 
universe sociaL Giddens postula uma "dualidade de estrutura" 
em que a estrutura fornece as regras e os recursos envolvidos na 
atua.,ao, que tambem reproduz as propriedades estruturais das 
institui<;:6es sociais. A estrutura e tanto 0 meio quanto 0 fim da 

...... ",;' .. 

i 
:1 
• 

i~~ 



~' 

~ 

18 ANTHONY GlDDENS E JONATHAN H. TURNER 

conduta cotidiana assumida pelos agentes. Assim, para a teoria 

da estrutura~o, os agentes, a ayao e a intera<;ao sao coagidos 

pela dimensao estrutural da realidade social, embora tambem a 
engendrem. 

o capitulo de Jonathan Turner sobre "Teoriza~ao analiti· 
ca" e urn pouco menos otimista com rela~o as possibilidades de 
integra~o conceitual das analises institucional e interpessoal. 
Ao inves, ele propoe uma analise ecletica de microdinamica que 
incorpore 0 interacionismo simb6lico, a etnometodologia, 0 

behaviorismo e outras ideias, mas, ao mesma tempo, defende 

uma conceitualiza'Tao separada de macroprocessos que sintetize 

as concep<;6es nao apenas cia teoria funcional como tambem de 
outras abordagens estruturais. Segundo Turner, quaisquer es· 
fOf'TOS para aproximar intera<;ao individual e estruturas emer· 

gentes sao prematuros. Ambos os niveis sao igualmente "reais", 

mas, por enquanto, cada urn exige seus pr6prios conceitos, pro

posi~oes e modelos. 
Teoricos de orientac;ao mais critica assistem com irnpaciencia 

ou desconfian~ a todos esses debates sobre 0 tema da sociologia. 
Para esses estudiosos, a realidade mais importante e aquela que 
Iimita as op~6es e potenciais humanos por meio da tirania e da 
opressao. Nesses termos, Miliband sustenta que a domina~o de 
classes e 0 conflito de classes fornecem a dinamica nuclear da 
organiza~o humana. A preocupa~o basica da teoria social, por· 
tanto, deve voltar·se para a analise da capacidade de controlar os 
meios de prodw;ao, administra<;ao, comunica<;3,o e coeryao numa 
sociedade. 0 exame dos sistemas mundiais de Wallerstein opera 
no mesmo sentido, mas, ao contnirio da tese c1assista de Miliband, 
as forma~6es sociais e 0 Estado nao sao as unidades mais impor· 
tantes da analise. Ao contrario, "sistemas hisroricos" que evoluem 

no tempo e no espa~ sob diversas formas, de minissistemas aim· 
perios e economias mundiais, devem constituir os ropicos centrais 

de analise em teoria socia!. Para Wallerstein, 0 poder das econo
mias e imperios mundiais para coagir e dominar as a<;6es dos 

individuos, corpora¢es e "minissistemas" e a mais destacada rea

Iidade do universo socia!. 
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Desenvolvimento posterior da teoria social 

Em grande medida, os caminhos e procedimentos para de
senvolver a teoria social dependem do empenho em urn tema 
especifico e de uma filosofia da ciencia socia!. Aqui, podemos 
tra<;ar uma serie de convergencias e trajetorias variaveis de desen

volvimento. Por exemplo, embora a teoria da estrutura~o de 
Giddens e a versao da teoria da a~o parsoniana de Munch pare
<;am ter muito pouco em comum, ambas advogam implicitamente 
uma estrategia de constru~o teo rica similar: elaboram uma estru· 
tura conceitual que pode ser usada para interpretar casos empiricos 
especificos. As respectivas estruturas diferem quanta as proprie
dades substantivas do mundo que denot;lJ;/1 e quanto ao tipo de 
explica~o que cada qual considera possive!. As duas, no entanto, 
esta:o empenhadas ern criar uma "teoria ontologicamente funda
mentada", para empregar a expressao de Cohen sobre a aborda· 
gem de Giddens. Para eles, a teoria deve captar os tra~os princi· 
pais da atua~o humana e dos padroes institucionais. 

Wallerstein parece defender a mesma postura, embora para 
urn tema urn tanto diferente. Rejeita, sim, a distin¢o nomotetico
ideogtifica, mas sustenta basicamente que "a ciencia historica deve 
come~ar pelo abstrato e avan<;:ar para 0 concreto". Assim, como 
ocorre com Giddens e Munch, a ideia e utilizar uma estrutura 
ampla e abstrata para interpretar os eventos hist6ricos e empiricos 

concretos. 
Wilson, na melhor das hipoteses, consideraria tais estruturas 

(mesmo as expressas matematicamente) como recursos heuristicos. 

Alem disso, elas jamais podem constituir urn sistema a partir do 
qual se fa~m dedu~oes de eventos empiricos, em primeiro lugar 
porque semelhantes dedu~6es apresentarao conteudos interpre· 
tativos. No entanto, como todos os te6ricos, Wilson reconhece 
que nao se pode abandonar completamente a metafora da cons· 
tru¢o de modelos, propria da ciencia natural, enquanto nao se 
identifiquem as limita~oes dessa metafora. 

Alexander acrescentaria que 0 emprego dessas estruturas e 
modelos heutisticos esta inevitavelmente sujeito ao debate e a con· 
troversia. Mais que isso, eles serao sempre solapados pelos dados. 
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Partanto, a teoria decorrera do diaIogo, remontando tipicamente 
aos cla.ssicos para inspira<;3.o e legitima~o. Em conseqiiencia, a 
teoria sempre se desenvolveni mais no nivel do discurso que da 
confirma<;:ao empirica. 

"Interacionismo simbolico", de )oas, e "Etnometodologia", 
de Heritage, chegam a advogar a indu~ao, ainda que os te6ricos 
dessas tradi~6es possam rejeitar esse retrato categorico. Mas, 
em essencia, eles sustentam que a teoria deve ser desenvolvida a 
partir das observa~oes das intera¢es pessoais nos contextos da 
vida real. Qualquer que seja a natureza da teoria a ser desenvolvi· 
da a partir de semelhantes observa~oes, ela tem de denotar 0 

que as pessoas realmente fuzem em determinados contextos. 
Ou seja, conceitos, generaliza<;6es e estruturas precisam estar 
empiricamente aLicer<;:ados em processos observaveis de interayao 
dos individuos. 

Turner e Homans, sob certos aspectos, partilham a mesma 
visao. Homans insiste em que a teoria cleva contemplar comporta~ 
mentos observaveis e mID entidades reificadas como a estrutura; 
todavia, essa teoria tem de ser formal e dedutiva. Seja por inter· 
medio da indu<;iio, dedu<;iio, abdu<;iio ou inspira~ao divina, 0 obj.,. 
tivo e desenvolver axiomas abstratos capazes de servir como leis 
explicativas para 0 maior espectro possivel de eventos empiricos. 
Essas leis nao devem ser estruturas imprecisas, mas assertivas 
especificas sobre relacionamentos entre varhiveis. Turner compar· 
tilha esse ponto de vista, mas reconhece que uma teoria axi~matica 
plenamente desenvolvida talvez seja impossivel em ciencia social 
em razao da impossibilidade de se impor controles experimentais. 
No entanto, concorda com a opiniao de Homans segundo a 
qual amp las referencias conceituais sao imprecisas demais, pou
co rigorosas para constituir 0 ponto de chegada da teoriza~ao. 
Ele propoe um jogo criativo entre leis abstratas e modelos anali· 
ticos, que representem esquematicamente complexos de cone· 
xoes causais no interior de classes genericas de variaveis. A fina
lidade e traduzir os modelos analiticos em proposi~oes abstratas 
que possam ser testadas, rejeitadas ou revistas a luz de experi· 
mentac;:6es sistematicas. 

1/ 
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Conclusao 

A teoria social e um empreendimento muito variado. Ha de
sacordo quanto a algumas de suas preocupa~6es fundamentais: 
que tipo de ciencia social e possivel, qual deve ser seu tema, que 
processos ela tem de adotar. Nos capitulos seguintes, encontrar.,. 
mos um exame representativo das diversas posi~6es. Escolhemos 
cuidadosamente os autores e os temas para oferecer urn guia siste
matico tanto das principais tradi¢es de pensamento da teoria 
social quanto das mudan~s que ocorreram nas ultimas decadas. 
A teoria social se encontra em estado de fermenta<;iio intelectual. 
Para alguns, isso nao causa surpresa e chega mesmo a ser inques
tionavel, ao passo que, para outros, apenas gera confusao e estag
na<;3.o. Entretanto, para nossos propOsitos '~omo organizadores, 0 

objetivo foi representar a diversidade de posturas existentes e criar 
um forum onde alguns de seus mais eminentes representantes 
pudessem expor suas ideias. Cremos que 0 lei tor achani Teoria 
social hoje um guia util e uma obra de referencia para orientar-se 
na situac;:ao atual da teoria social. 
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A IMPORTANCIA DOS CLASSICOS 

Jeffrey C. Alexander . ., 

A relayao entre ciencia social e os chissicos e uma questao 
que suscita os mais agudos problemas nao s6 em ciencia social 
como, de urn modo mais genetica, nos estudos culturais. No 
presente ensaio, enfatizo a imporrnncia dos classicos na ciencia 
social contemponinea. Essa postura e ameayada por aquilo que, 
a primeira vista, lembra dais campos inteiramente diversos. Entre 
os profissionais da ciencia social, e claro, sempre houve certo 
ceticismo em rela<;:ao aos "cla.ssicos". De fato, para os cultores 
do positivismo, a propria questiio da rela<;ao entre ciencia social 
e os classicos canduz imediatamente a Dutra: existira mesma 
uma rela<;iio dessas? Por que as disciplinas que se dizem orienta· 
das para 0 mundo empirico e para 0 acumulo de conhecimento 
objetivo sqbre ele precisam recorrer a textos escritos por auto
res que ja morreram e se foram ha muito tempo? Segundo os 
canones do empirismo, afinal de contas, 0 que quer que fosse 
relevante em tais textos ja deveria ter sido, de longa data, verifi
cado e incorporado a teoria contemporanea ou refutado e lanya
do a lata de lixo da hist6ria. 

Todavia, naG sao apenas os positivistas "radicais" que cla
mam contra a aproxima~o entre interpreta¢o classica e ciencia 
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social contemporanea; tambem os humanistas 0 fazem. Recente
mente, surgiu urn poderoso argumento contra a aplica9ao de 
preocupa<;Oes contemporimeas a considera<;ao dos textos chissi
cos. Segundo esse argumento (p. ex., Skinner, 1969), os textos 
classicos devem ser avahados unicamente em termos historicos. 
Essa posi<;ao historica quanto aos classicos condiz com a 
empirista, uma vez que ambas se op6em a que os objetivos da 
ciencia social contemponinea se misturem com a discussao de 
textos hist6ricos. 

Portanto, para responder as perguntas sobre a rela.,ao entre 
ciencia social e os dassicos, tem-se de determinar exatamente 0 

que seja a ciencia social e em que medida ela se relaciona com a 
ciencia da natureza. Tem-se de determinar tambem 0 que significa 
analisar os classicos e que rela<;ao esse tipo de atividade 
presumivelmente hist6rica apresenta com a busca contemporanea 
de conhecimento cientifico. 

Mas antes de examinar detalhadamente essas quesroes, darei 
uma defini.,ao incisiva do que vem a ser um classico. Um classico 
eo resultado do primitiv~ esfor<;o da explora.,ao humana que goza 
de status privilegiado em face da explora.,ao contempocinea no 
mesmo campo. 0 conceito de status privilegiado significa que os 
modernos cultores da disciplina em quesrao acreditam poder apren
der tanto com 0 estudo dessa obra antiga quanta com 0 estudo da 
obra de seus contempocineos. Alem disso, tal privilegio implica 
que, no trabalho diario do cientista medio, essa deferencia se faz 
sem previa demonstra9ao: e tacitamente aceita porque, COffiO chis
sica, a obra estabelece crirerios basicos em seu campo de especia· 
lidade. Gra<;as a essa posi.,ao privilegiada e que a exegese e a rein
terpreta.,ao dos classicos - dentro ou fora de urn contexto hist6ri
co - se tornaram correntes importantes em varias disciplinas, pais 
o que se tern pela "significa<;ao verdadeira" de uma obra classica 
repercute amplamente. Os teologos ocidentais tomaram a Biblia 
por seu texto classico, como 0 fizeram tambem aqueles que prati
cam as religioes judeu-crisras. Para os estudantes de literatura ingle
sa, Shakespeare e indubitavelmente 0 autor cuja obra encarna os 
mais elevados pad rOes em seu campo. Durante quinhentos anos, 
Arist6teles e Plarao gozaram de status cl:issico na teoria politica. 

/ 
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o desafio do empirismo a importiincia dos classicos 

o que ati<;a 0 desaflo contra a importimcia dos ciassicos, por 
parte da ciencia social, parece suficientemente obvio. De acordo 
com a defini¢o dada ao termo, 0 genero "classico" nao existe 
hoje nas ciencias naturais. Whitehead (1974, p.1l5), sem dlivida 
urn dos mais sofisticados filosofos da ciencia de nosso seculo, 
escreveu que «uma ciencia hesitante quanto a esquecer seus fun
dadores e uma ciencia perdida"., Esse pronunciamento parece ine· 

gavelmente verdadeiro, pelo menos se a ciencia for considerada 
na sua acep.,ao anglo-americana equivalente a Naturwissenschaft. 

Como observou urn historiador da ciencia, "qualquer calegial sabe 
mais fisica que Galileu, principal candidato--'as honras de funda
dor da ciencia moderna, e mais que Newton, cuja mente foi a 
mais poderosa de quantas se dedicaram a natureza" (Gillispie, 
1960, p.8). 

o fato e ineg:i.vel. Mas 0 problema e: 0 que significa este fato? 
Para os positivistas, significa que, a longo prazo, a ciencia social 

teci tambem de ignorar os classicos, devendo a aten.,ao a eles ser 
limitada a curto prazo. Os ciassicos secio aniquilados pela mera 
informa.,ao empirica. Exegese e coment:irio - indicios seguros de 
status privilegiado - nilo tem lugar nas ciencias sociais. Essas con
clusoes se baseiam em duas pressuposi<;Oes. A primeira e que a 
ausencia de textos classicos na ciencia natural denuncia 0 seu 
status puramente empiricoj a segunda e que ciencia natural e cien
cia social sao no fundo a mesma coisa. Mais adiante mostrarei 
que nenhuma delas e verdadeira. Antes, porem, examinarei 0 ar
gumento empirico que as sistematiza. 

Num importante ensaio publicado pela primeira vez ha qua
renta anos, Merton (1947, reimpresso em 1967, p.l-38) insurgiu
se contra 0 que chamou de dissolu.,ao da historia e da sistematica 
da teotia sociologica. Seu modelo de teoria sistematica eram as 
ciencias naturais, que aparentemente consistiam na codificac;:ao 
do conhecimento empirico e na constru<;ao de leis explicativas. 
A teotia cientifica e sistematica porque testa as leis explicativas por 
meio de processos experimentais e acumula, assim, constantemente 
conhecimentos verdadeiros. Ja que a acumula.,ao ocorre, nao ha 
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necessidade de textos classicos. "0 teste mais rigoroso do conhe
cimento verdadeiramente cumulativo", afirma Merton, "e que as 
mentes comuns podem resolver problemas, hoje, que os grandes 
cerebros antes seguer conseguiam come<;ar a resolver." Numa den
cia verdadeira, portanto, "0 louvor dos grandes colaboradores do 
passado cabe principalmente a hist6ria da disciplina" (Merton, 
1967a, p.27·8). A investiga<;lio de personalidades antigas repre
senta uma atividade hist6rica que nada tern a ver com 0 trabalho 
cienti"fico: e tarefa para historiadores, nao para cientistas sociais. 
Merton opoe vividamente essa distin~ao radical entre cie:ncia e 
hist6ria a situa<;:3.o reinante nas humanidades, cnde, "por contras
te clireto, tada obra classica - paema, drama, romance, ensaio ou 
tratado hist6rico - tende a integrar a experiencia direta das gera· 
<;6es posteriores" (p.28). 

Embora Merton reconhec;.a que os soci61ogos se situam "en
tre os fisicos e bi61ogos e as humanistas", sua exigencia de uma 
postura mais pr6xima das ciencias naturais e bastante clara. Refe
re a Hrme assen;:ao de Weber segundo a qual, "em ciencia, cada 
urn de n6s sabe que suas realizac;.oes estarao ultrapassadas em dez, 
vinte ou cinquenta anos", e, tambem de Weber, a insistencia em 
que "toda contribui<;ao cientifica exige ser 'ultrapassada' ou supe
rada" (Merton, 1967a, p.28·9). 0 fato de, cinqiienta anos ap6s a 
morte de Weber, nem suas teorias sociologicas nem suas afirma
<;oes sobre ciencia estarem realmente "ultrapassadas" e uma iro
nia que, segundo pareee, escapa a Merton. Ao contnirio, ele enfatiza 
que, embora a posi<;ao intermediaria da sociologia entre ciencia e 
humanidades seja talvez urn fato, nao se trata de uma posi<;ao 
normativa. "As tentativas de sobrepor orienta<;oes cientfficas e 
humanistas quase sempre nos levam a fundir a sistematica da teo· 
ria sociologica com sua historia", fusao que, para Merton, equiva
Ie a tomar impossivel 0 acumulo de conhecimento empirico. 0 
problema, do ponto de vista de Merton, e que os soci610gos sao 
pressionados de ambos os lados, posi<;ao estrutural que costuma 
desvia·los de seu pape! precipuo. Muitos sucumbem a tais pres· 
soes e passam a desempenhar outros papeis. Eles "oscilam" entre 
ciencia social e humanidades. So uns poueos eonseguem "resistir as 
press6es agindo inteiramente como cientistas" (Merton, 1967a, p.29). 
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E 0 desvio (termo meu, nao de Merton) do pape! cientifico 
que conduz aquilo que Merton chama de "tendencias inte!ectual· 
mente degenerativas", que misturam sistematica com hisroria. A 
tentativa de e!aborar uma sistematica hist6rica e degenerativa -
precisamente no sentido em que defini 0 termo "classico" - por
que privilegia trabalhos antigos. Sente·se uma "reverencia" pe!os 
"ancestrais ilustres" e enfatiza·se a "exegese" (1967a, p.30). Pior 
que tudo, uma vez que se impoe entender obras antigas e 
frequentemente dificeis, insiste-se .na "erudi~o versus originalida
de". Merton nao caracteriza a pesquisa erudita dos textos classi
cos como interpreta~o. Isso, ereio eu, implicaria que tal pesquisa 
envolvesse urn elemento teorico criativo de carater generativo (em 
oposi<;ao a degenerativo) na modem a ac!p<;ao cientifica. A 
generatividade contradiz a atitude servil para com as obras anti· 
gas, que Merton considera inerente a pesquisa historica dos tex
tos classicos, pois nao e apenas a reverencia, mas a "reverencia 
aeritica" que, a seu ver, reside aLl A interpreta~o e a criatividade 
que ela implica tarnbem contradizem a epistemologia mecanista que 
sustenta seus argumentos. Para Merton, a sistematica hisrorica 
simplesmente fornece, aos eontemporaneos, espelhos nos quais 
os antigos textos se refletem. Eles sao "resumos cnticos", "meros 
eomentirios", "exegeses amplamente estereis", "conjuntos crono
logicamente ordenados de sinopses criticas de doutrina" (1967a, 
p.2, 4, 30, 35; cf. p.9). 

Os textos antigos, insiste Merton, simplesmente nao deveriam 
ser analisados dessa maneira "deploravelmente inutil". Ele of ere
ce duas altemativas, uma do ambito da sistematica, a outra do 
ambito da hist6ria. Do ponto de vista da ciencia social, afirma 

1 Essa atitude servil e humilhante frente aos classicos - a cita~o completa e 
"reverencia indiscriminada em rela~ao a qualquer declara~ao feita por 
antecessores ilustres" (Merton, 1967, p.30) - deve ser claramente distinguida 
da deferencia e do status privilegiado que engrandecem os classicos segundo 
a defini~o acima referida. Direi mais a frente que, enquanto a deferencia 
define a atitude formal, a reconstruc;:ao e a critica continua sao a real substln
cia da sistematica historica. 0 extremismo de Merton nessa materia e tipico 
daqueles que negam a relevancia das pesquisas classicas para a ciencia social, 
pais apresenta essas pesquisas de forma anticientifica, acritita. 
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que as textos antigos devem ser tratados de maneira utilitaria e 
nilo classica. Sem duvicla, a situa<;iio atual nilo e ideal: nilo houve 
o tipo de aclimulo empirico que a ciencia social tern todo 0 direito 
de esperar. Ao inves de insistir nessa situa<;a0, entretanto, a res
posta apropriada e converter os novos textos classicos em simples 
fontes de dados e/ou teorias nilo-verificadas, ou seja, transforma· 
los em veiculos para posterior acumula<;iio. Eles devem ser encara· 
dos como fontes de "informa<;iio nilo-recolhida previamente", que 
possa ser "utilmente empregada como novos pontos de partida". 
Assim, tais textos apontariam para 0 futuro cientifico, nao para 0 

passado humanista. 0 estudo dos textos antigos pode, dessa rna· 
neira, tarnar-se cientifico. Ao "seguir e desenvolver tendencias teO
ficas", esse estudo pode voltar-se para a "recupera<;:3.o de conheci
mento cumulativo relevante ... e a incorpora~ilo dele em 
formula~6es subseqiientes" (1967a, p.30, 35). 

A alternativa it fusilo, do ponto de vista da histOria, nilo e de 
fato muito diferente. Ao inves de usar os textos como fontes de 
informa<;iio nilo-recolhida, convem estuda·los como documentos 
hist6ricos em si mesmos. Aqui, de novo, a questao e evitar a exegese 
textual. "Uma hist6ria genuina da teoria sociologica", escreve 
Merton, "cleve contemplar 0 jogo entre a teoria e certas marerias 
como as origens sociais e status de seus expoentes, a organiza~o 
social mutavel da sociologia, as altera~6es que a difusilo provoca 
nas ideias e suas rela¢es com a estrutura social e cultural do 
ambiente" (p.35). E 0 ambiente das ideias e nilo as ideias que 0 

born historiador da ciencia social deve estudar. Julga·se que os 
objetivos do historiador silo tilo empiricos quanto os do sociolo
go, que examina os mesmos textos para propositos de acumula· 
¢o. Portanto, ao repelir a fusao de ciencia e historia, Merton se 
baseia nao apenas na exigencia de uma sociologia cientifica, mas 
tambem de uma historia cientiflca. 

Ja mencionei duas premissas das quais depende 0 desafio 
empirico it importitncia dos classicos. Primeira: a ausencia de clas· 
sicos na ciencia natural provem de sua natureza empirica e cumu
lativa. Segunda: a esse respeito, ciencia social e ciencia natural 
silo basicamente a mesma coisa. No ensaio de Merton (1967a) 
contra a fusao de hist6ria e sistematica, a perspectiva empirica da 
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ciencia natural e uma premissa inata praticamente tacita. Seu re
lato da histOria da ciencia e apenas progressivo. Em lugar de urn 
tratamento relativistico e histOrico de antigos textos cientificos, 
que no espirito da sensibilidade pOs·kuhniana enfatiza 0 poder 
formador dos esquemas supracientificos cultural e intelectual, 
Merton ve os trabalhos antigos como uma serie de "antecipa· 
¢es", "esboyos" e "pre.descobertas" daquilo que se conhece no 
presente (1967a, p.8.27). Alem disso sabemos, a partir dos proto
colos sistematicos de Merton para a sociologia da ciencia (p. ex., 
Merton, 1973), que essa impressilo nilo e errada. Para Merton, os 
empreendimentos disciplinares e metodologicos constituem os 
unicos fatores nilo-empiricos apliciveis ao trabalho cientiflco, e 
nenhum deles influenciaria diretamente 0 conhecimento cientifl· 
co do mundo objetivo. .., 

A outra premissa fundamental sobre a qual se assenta a tese 
de Merton afirma que, em seu referente primariamente empirico, 
a ciencia social se parece com a ciencia natural. Esse segundo 
ponto, entretanto, oferece maiores dificuldades a Merton. Sabe
mos, por seu ensaio sobre a teoria de medio alcance (Merton, 
1967b) - que, nilo por acaso, se segue imediatamente it obra sobre 
a fusilo de histOria e sistematica na cole~ilo de Merton, Social 
Theory and Social Structure [Teoria social e estrutura social] - que 
Merton nilo considera a ciencia sociallimitada por urn paradigma, 
no sentido de Kuhn. Em virtude de ser norteada antes pelo pro
blema do que pelo paradigma, a ciencia social e organizada pela 
especialidade empirica e nilo por uma escola ou tradi<;iio. Mas, 
dado que os sociologos nao sao empiricos, por que separam cien
cia e humanidades? E por que mesclam histOria e sistematica se 
nilo pretendem fundar e manter escolas? Conforme ja aventei, 
Merton, mesmo quando reconhece esses fatos inevitiveis, insiste 
em considera-Ios desvios an6malos, nao tendencias inerentes. 
Repetindo que "a sociologia adota a orienta<;iio e a pratica das 
ciencias nsicas", declara que a pesquisa da ciencia social "avan~ a 
partir das fronteiras abertas pela obra cumulativa das gera~6es 
passadas" (Merton, 1967a, p.29·31). 

Na verdade, a despeito da tendencia degenerativa a engajar·se 
naquilo que chamei de sistematica histOrica, Merton acredita que 
nosso conhecimento cia forma de estuclar a historia do pensamento 
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cientifico ja e, por si, cientifico e cumulativo! Ele emprega a termi
nologia da ciencia progressiva - esbo<;o, pre-descoberta, antecipa
<;lio - para explicar 0 tipo certo de hist6ria cientifica progressiva_ 
Insurgindo-se contra as hist6rias progressivas que se ap6iam uni
camente em descric;6es formais e publicadas do trabalho cientifi
co, Merton deelara (p_4-6) que tais relatos dependem de uma con
cep<;lio de hist6ria que" esta muito aquem das realidades longamente 
aceitas". Foi Bacon quem primeiro "observou" que 0 processo da 
descoberta objetiva e mais criativo e intuitive do que sugere a 
logica formal da prova cientifica_ Isso, segundo Merton, pode ser 
confirmado pelo faro de ter havido descobertas independentes do 
fen6meno: "Mentes agu<;adas fizeram 0 mesmo tipo de observa
<;:3.0, repetidamente e, ao que parece, independentemente". A teo
ria cientifica que cobre, ou explica, tais observa<;6es empiricas 
desenvolveu-se no devido tempo: "Essa observa<;lio foi generaliza
dan por filosafos posteriores_ E em virtude da ado<;lio dessa logica 
empirica que Merton se mostra confiante no progresso inevitavel 
da hist6ria da ciencia, pois "a incapacidade da sociologia de distin
guir entre hist6ria e sistematica da teoria sera fmalmente elimina
dan (Merton, 1967a, p.4-6). 

5s ai as premissas basicas da tese de Merton - agora elassica! -
contra a importi.ncia dos elassicos. Todavia, parece haver tambem 
uma terceira, ancilar, implicita nas duas principais e nao indepen
dente. Trata-se da no<;lio de que 0 significado de textos antigos e 
notiveis esrn aberto a todos. Demonstrei como, ao candenar a 
sistematica hist6rica, Merton acha que ela produz apenas resu
mos. Demonstrei ainda que a hist6ria sociologica por ele preferi
da enfoca 0 ambiente das teorias cientificas e nao a natureza das 
proprias ideias. Seja como for, essa e tambem a tendencia do desa
fio it importiincia elassica lan<;ado pelas humanidades, que consi
derarei mais adiante. Na proxima se<;lio, entretanto, argumento 
contra 0 desafio empirico it importiincia elassica e as duas premis
sas basicas sobre as quais ele se assenta. 

A visao p6s-positivista da ciencia 

A discussao contra a importiincia dos elassicos presume que, 
are onde uma disciplina for empirica, ela sera cumulativa - e que, 
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sende cumulativa, nao produzini classicos. Eu cliria, ao contrario, 
que 0 fato de uma disciplina possuir classicos nao depende de seu 
empirismo e sim do consenso, no interior dessa disciplina, quan
to a coisas nao-empiricas. 

Em Theoretical Logic in Sociology [L;gica teorica em sociologiaJ 
(Alexander, 1982a, p.5-15), sugeri que a persuasao positivista nas 
ciencias sociais recorre a quatro postulados principais. 0 primei
ro e que existe uma ruptura radical e epistemologica entre as 
observa¢es empiricas, ditas especificas e concretas, e as afirma
~Oes empiricas, ditas gerais e abstratas_ 0 segundo postulado so e 
possivel quando se reconhece essa ruptura: preocupa<;6es mais 
gerais e abstratas - filosoficas ou metafisicas - carecem de signifi
cado fundamental para a pratica de uma dist'iplina empiricamente 
orientada. Em terceiro lugar, questOes de natureza geral, abstrata 
e teorica so podem ser aquilatadas com rela~ao a observa~6es 
empiricas. Isso sugere que, quando possivel, a teo ria deva ser 
estabelecida em forma proposicional e, mais ainda, que os confli
tos te6ricos sejam dirimidos gra~as a testes empiricos e experi
mentos rigorosos. Finalmente, uma vez que esses tres primeiros 
postulados nao fornecem base para a discordancia cientifica 
estruturada, 0 quarto postulado sustenta que 0 desenvolvimento 
cientifico e "progressivo", isto e, linear e cumulativo. Portanto, a 
diferencia<;lio num campo cientifico seria 0 produto da especiali
za<;lio em diferentes dominios empiricos, nao 0 resultado de uma 
discordancia geral e nao-empirica sobre como explicar 0 mesmo 
dominio empirico. 

Embora esses quatro postulados ainda reflitam acuradamente 
o senso comum de muitos cientistas sociais profissionais - sobre
tudo os da vertente americana -, eles foram vigorosamente desa
fiados pela nova onda da filosofia, hist6ria e mesmo sociologia da 
ciencia natural p6s-positivistas, surgidas nas duas Ultimas decadas 
(Alexander, 1982a, p.18-33). Se os postulados da tendencia 
positivista efetivamente reduzem a teoria ao fato, os da postura 
pos-positivista reabilitam a teoria. 

1 Os dados empiricos da ciencia sao teoricamente moldados. 
A distin<;lio fato-teoria nao e epistemologica nem ontologica, ou 
seja, nao e uma distin<r3.o entre natureza e pensamento. T rata-se --_ ..... - . 
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de uma distinc;ao analitica. Como escreveu Lakatos (por exemplo, 
1969, p.156), descrever afirma<;5es como observa<;Qes e urn modo 
de dizer, nao uma referencia ontologica. A distinc;ao analitica refe
re-se a observa<;:oes moldadas por aquelas teorias das quais temos 
mais certeza. 

2 Os empreendimentos cientificos nao se baseiam apenas ern 
evidencias empiricas. Polanyi (por exemplo, 1958, p.92) demons· 
tra convincentemente que a rejei~o, por principia, da evidencia e 
o alicerce de que depende a continuidade da ciencia. 

3 A elaborac;ao geral e te6rica e normalmente dogmatica e 
horizontal, nao cetica e progressiva. Quanto mais geral for a pre· 
tensao, menos se aplica 0 teorema da falsificac;ao de Popper. A 
formula¢o te6rica nao avan<;a, como sustentaria Popper, segundo 
a lei da "luta mais cruel pela sobrevivencia" (1959, pAZ). Ao con· 
trario, quando uma postura te6rica geral se depara com uma evi
dencia empirica contradit6ria, que nao pode set ignorada, come~ 
a desenvolver hipoteses e categorias residuais ad hoc (Lakatos, 1969, 
p.168-76). Desse modo, novos fenomenos podem ser "explica
dos" sem sujei<;ao a formula¢es gerais. 

4 Mudan<;as fundamentais na crenc;a cientifica acontecem 
apenas quando altera<;5es empiricas sao acompanhadas pela dis
ponibilidade de alternativas teoricas convincentes. Uma vez que 
tais mudan<;as te6ricas acontecem quase sempre nos bastidores, 
sao menos visiveis aqueles que se dedicam a tarefa cientifica. Por 
i550 as clados empiricos parecem antes concretamente induzidos 
do que analiticamente construidos. Na verdade, porem, conforme 
observa Holton, 0 conflito entre empreendimentos te6ricos ge
rais "esti entre os mais poderosos wnkos da pesquisa empirica" e 
deve ser colocado "no cerne das grandes mudanc;as nas ciencias 
naturais" (1973, p.Z6, 190). 

Se as considera<;5es gerais e nao-empiricas desempenham pa
pel tao decisivo, enta~ a primeira assertiva de Merton - sobre 0 

carater da ciencia natural - nao se sustenta. Nem, a meu ver, a 
segunda, pois sob certos aspectos cruciais as praticas da ciencia 
natural e da ciencia social nao sao as mesmas. Essa conclusao 
talvez parec;a surpreendente. Uma vez estabelecida a dimensao 
nao-empirica da ciencia natural, pareceria que 0 status das obras 
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classicas nilo esm sendo abalado. Entretanto, persiste 0 fato de 
que a ciencia natural nao apela para os classicos. 0 desafio consis
te em explica-Io por meios nao-empiricos. 

Por que 030 existem cIassicos na ciencia natural: 
uma visao pOs-positivista 

A epistemologia da ciencia nao determina os temas particula
res fixados para a atividade cientifica em uma dada disciplina cien· 
tifica. 2 No entanto, e precisamente a fixac;ao dessa atividade a 
responsavel pelo "sentir" relativamente empirico de qualquer dis
ciplina. Assim, mesmo antiempiristas confessos rem reconhecido .. 
que 0 enfoque explicito em quest5es empiricas e 0 que distingue 
as ciencias naturais das humanas. Por exemplo, Holton demons
trou com muita dificuldade que os themata arbitcirios e supra
empiricos afetam a fisica moderna, mas insistiu em que jamais 
tentou justificar a introdu<;.ao de "discuss6es tematicas .. , na prdtica 
da ciencia em si". Com efeito, diz ele que" somente quando tais 
quest6es forem banidas do laborarorio a ciencia comec;aci a avan
c;ar rapidamente" (Holton, 1973, p.330-1, grifo nosso). Are 0 consu-

2 Minha distin~o entre ciencia natural e ciencia social s6 pode ter, e claro, 
urn carater de tipo ideal. Meu prop6sito e articular condi~oes gerais e nao 
explicar situal):oes disciplinares espedficas. Em geral, e decerto apropriado 
direr que as condic;oes pro e contra os classicos correspondem amplamente a 
divisao entre ciencias da natureza e ciencias que tratam das al):oes dos seres 
humanos. A analise especifica de qualquer disciplina exigiria a especificai):3,o 
das condi¢e5 gerais em cada caso. Assim, a ciencia natural se fragmentou 
em ciencia fisica e ciencia da vida. Menos sujeita a matematizai):3,o, esta e 
menos consensual e menos vulnenivel a disputas extra-empiricas explicitas. 
Em alguns casos isso pode fazer com que 0 debate sobre os classicos desempe
nhe urn papel cientifico constante, como na polemica darwiniana em bioh 
gia evolucionista. Tambem nos escudos sobre 0 homem as disciplinas dife
rem segundo 0 grau com que, tipicamente, manifestam as condi¢es que vou 
descrever. Nos Estados Unidos, por exemplo, a economia e mais indepen
dente dos classicos que a sociologia ou a antropologia, e a relai):3,o da hisroria 
com os chissicos parece flutuar continuamente. A varia~o, nestes casos 
empiricos, pode ser explicada em termos das condic;:oes te6ricas que exporei 

mais adiante. 
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mado filosofo idealista Collingwood, para quem a pratica cientifi
ca repousa em conceitos metansicos, reconhece que "a func;ao do 
cientista nao e prope-los, mas apenas pressupe-los" (Collingwood, 
1940, p.33). 

A flxayao da atividade cientiflca depende daquilo que os pro
fissionais consideram cientificamente problematico. Dado que, 
em nossos tempos, os naturalistas tendem a concordar quanta 
aos objetivos gerais que rnoldam sua tecnica, as questoes mais 
empiricas e que usualmente chamam sua atenyao. Issa, sem duvi
cia, e exatamente 0 que permite a "ciencia normal", na expressao 
de Kuhn (1970), prosseguir como uma atividade de soluC;ao 
empirica de enigmas e problemas especificos. Tambem Habermas, 
para quem a ciencia normal caracteriza a ciencia natural em si, 
identificou 0 consenso como aquilo que diferencia a atividade 
"cientifica" da atividade "nao-cientifica". 

Diremos que uma informayao e cientifica se, e apenas se, urn 
consenso voluncirio e permanente puder seT obticlo com relac;:ao a 
sua validade ... A genuina conquista da ciencia moclerna nao e, pri· 
mariamente, a prodwrao cla verdade, ou seja, afirma~6es corretas e 
convincentes sobre 0 que chamamos realidade. Ao contrario, ela se 
afasta das categorias tradicionais de conhecimento utilizando urn 
metodo de chegar a esse consenso volunnirio e permanente quanta 
as nossas visces. (Habermas, 1972, p.91) 

Somente quando houver discordancia quanta aos postulados 
basicos que moldam uma ciencia e que essas quest6es nao-empiricas 
se justificarao explicitamente. Kuhn chama a is so uma crise 
paradigmatica. E e durante essas crises, acredita ele, que se recor
re a "filosofia e ao debate sobre os fundamentos" (Kuhn, 1970). 

Os classicos estao ausentes porque, ern geral, a aten~ao se 
volta para as dimens6es empiricas da ciencia natural. As dimen
soes nao-empiricas acham·se camufladas, parecendo que as hip6-
teses especulativas podem ser resolvidas por referenda tanto aos 
dados dos sentidos, relativamente acessiveis, quanto a teorias 
cuja especificidade torne imediatamente not6ria sua relevanda para 
esses dados. Os ciassicos, ao contnirio, implicam uma postura 
privilegiada para as teorias antigas. Considera-se que elas, e nao 
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apenas as modernas, gozem de status esclarecedor; com efeito, 
textos c1assicos costumam ser considerados como capazes de suo 
prir igualmente dados relevantes. A meu ver, a ciencia natural 
nao e menos aprioristica que seu equivalente social. Uma postura 
nao-aprioristica, puramente empirica, nao constitui explica~o para 
a ciencia natural "a-classical!. E, antes, uma quesrno da forma assu

mida pela mesc1a de conhecimento anterior e contingente. 
Assim, ao inves de c1assicos, a ciencia natural dispOe daquilo 

que Kuhn chamou de modelos (exemplars). Com esse termo, Kuhn 
(1970, p.l82) aponta exemplos concretos de trabalho empirico bem
sucedido: exemplos do tipo das imponentes soluC;6es de problemas 
que definem os campos paradigmaticos. Embora os modelos 
encarnem empreendimentos metafisicos e nao-eMpiricos de varias 
especies, sao em si mesmos padr6es especificos de explica~o do 
mundo. Necessariamente incluem defini<;:6es e conceitos, mas enca
minham aqueles que os estudam para questoes operacionais e tec
nicas. Mesmo com toda a sua especificidade, os modelos desempe
nham um papel aprioristico. Sao aprendidos em manuais e 
laboratOrios antes que os ne6fitos se mostrem capazes de determi
nar por si mesmos se sao ou nao verdadeiros. Em suma, saO absor
vidos porque gozam de posiyao privilegiada no processo de sociali
zayao e nao porque tenham validade cientifica. Os processos de 
aprendizado sao os mesmos na ciencia social: a diferen<;:a e que os 
cientistas sociais absorvem tanto classicos quanta modelos. 

As razOes pOs-positivistas em pro! dos cIassicos 

A proporc;ao entre modelos e c1assicos revela-se bem diferen
te na ciencia social porque, em sua aplica<;:ao social, a ciencia pro
voca muito mais discordancia. Uma vez que ha ampla e persisten
te discordancia, os postulados basicos mais gerais, que permanecem 
implicitos e relativamente invisiveis na ciencia natural, entram 
aqui ostensivamente em cena.3 As condi<;:6es que Kuhn define para 

3 Mannheim esdarece bem essa distino:;:ao: "Ninguem nega a possibilidade da 
pesquisa empirica, ninguem afirma que os fatos nao existem ... Tambem nos 
recorremos aos fatos em busca de provas, mas a quescao da natureza do.~ facos 
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a crise paradigmatica nas clencias naturais sao rotineiras nas 
ciencias sociais. Nao estou afirmando a inexistencia de urn co
nhecimento "objetivo" nas ciencias sociais, nem mesma a im
possibilidade de predi~6es acertadas e leis explicativas. Para mim 
e possive! adquirir conhecimento cumulativo autentico sobre 0 

mundo a partir de pontos de vista diferentes e opostos - e mes
mo sustentar leis explicativas relativamente antecipat6rias a par
tir de orienta~6es gerais que difiram em subsrnncia. Afirmo ape
nas que as condi~6es da ciencia social tornam altamente 
improvavel 0 consenso sobre a natureza exata do conhecimento 
empirico - para nao falar do consenso sobre leis explicativas. 
Em ciencia sociai, portanto, os argumentos a respeito da verda
de cientifica nao se referem apenas ao nivel empirico; eles atra
vessam 0 leque total de empreendimentos nao-empiricos que 
arnparam pontos de vista concorrentes. 

Existem razoes cognitivas e valorativas para as nororias clife
ren~as no nivel de consenso. Aqui, mencionarei apenas as prin
cipais. 

1 Na medida em que os objetos de uma ciencia estejam loca
lizados no mundo fisico, fora da mente humana, seus referentes 
empiricos podem, em principia, set mais facilmente verificados 
por meie cia comunica~ao interpessoal. Em ciencia social, em que 
os objetos constituem estados mentais ou condi~6es para estados 
mentais, a possibilidade de confundir os estados mentais do ob
servador cientffico com os estados mentais das pessoas observa
das e endemica. 

representa, em si mesma, um grande problema. Eles existem para a mente 
sempre num contexto intelectual e social. Que possam ser compreendidos e 

formulados implica ja a existencia de urn aparato conceitual. E se esse aparato 
conceitual for 0 mesmo para codos os membros de urn grupo, os pressupos
tos (isto e, os valores sociais e intelectuais possiveis), que subjazem aos con
ceitos individuais, jamais serao perceptiveis ... Emretanto, uma vez rompida a 
unanimidade, as categorias flXaS, que davam a experiencia seu carater confiavei 
e coerente, sofrem uma desintegrayao inevitivel. Surgem modos de pensa. 
mento divergentes e conflitantes, os quais (desconhecidos para ° sujeito 
pensante) ordenam os mesmos fatos de experiencia em diferentes sistemas de 
pensamento, for~ndo-os a ser percebidos par meio de diferentes categorias 
16gicas" (Mannheim. 1936, p.102-3). 
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2 A resisrencia ao mero consenso quanto a referentes empiricos 
brota ainda cia natureza distintamente estimativa da ciencia social. 
Hi. uma rela~o simbiotica entre descri~o e avalia~o. Os acha
dos da ciencia social muitas vezes trazem implica~6es significati
vas para a organiza~o e reorganiza~o desejaveis da vida social. 
Na ciencia natural, ao contrario, "mudan'fas no conteudo da cien

cia quase nunca implicam mudan~as nas estruturas sociais" 
(Hagstrom, 1965, p.285). As implica~6es ideologicas da ciencia 
social redundam nas proprias descri~es dos objetos de pesquisa. 
Are a caracterizayao dos estados mentais ou institui'fOes - por 
exemplo, a sociedade e' "capitalista" ou "industrial", houve 
"proletariza~o", "individua~o" ou "atomiza~o"? - reflete uma 
estimativa das conseqiiencias que a explica~o de urn fenomeno 
que ainda nao ocorreu tern para os valores p151iticos. Embora 
Mannheim superestimasse as asser'foes estimativas em detrimen
to das cognitivas, ele era sem duvida sensivel a esse problema. 
Tocla distinyao, escreveu ele, "depende necessariamente da pers
pectiva individual, isto e, ela traz em si todo 0 sistema de pensa
mento que representa a posi~o do pensador em questao e, espe
cialmente, as estimativas politicas que subjazem a esse sistema de 
pensamento". A esse respeito, sua condusao parece acertada: "A 
pr6pria maneira de definir urn conceito e 0 matiz com que e em
pregado ja encarnam, are certo ponto, urn julgamento previo rela
tivo ao final da cadeia de ideias construidas sobre ele" (Mannheim, 
1936, p.l96-7). 

3 Nem e preciso dizer que, sendo dificil obter para as razOes 
cognitivas e estimativas urn consenso sobre os referentes empiricos 
da ciencia social, por insignificantes que sejam, menor consenso 
ainda havera sobre as abstra~6es feitas a partir desses referentes 
concretos, que formam a substincia da teoria social. Hagstrom 

(1965, p.256-8) aventa que as possibilidades de obten~o de urn 
consenso cientifico dependem significativamente do grau de 
quantifica~o consistente com os objetivos cientificos da discipli
na. jei que os referentes empiricos nao sao daros e as abstra¢es 
estio sujeitas a perene controversia, os esfor'fos para matematicizar 

a ciencia social s6 conseguirao disfar'far ou promover pontos de 
vista particulares. 
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4 Dado que nem os referentes empiricos nem as leis explicativas 
promovem consenso, todos os elementos captados pela percep
.,ao empirica se transformam em temas de debate_ Alem disso, a 
vista dessa discordancia enciemica, a ciencia social sera inevitavel
mente diferenciada pelas tradi<;6es (Shils, 1970) e pelas escolas 
(Tiryakian, 1979)_ Para a maioria dos membros da comunidade 
cientifica, e obvio que esses fenomenos culturais e institucionais 
"extracientificos" naa constituem meras manifesta<;6es de discor

dancia, mas sim alicerces sobre os quais as discordancias cientifi
cas sao promovidas e sustentadas. Essa constata<;i.o alerta os den
tistas sociais para as dimens6es nao-empiricas de seu campo. 

Por todas essas raWes, 0 discurso - e nao apenas a explica¢o -
torna-se urn dos tra<;os destacados do campo da ciencia sociaL 
Entendo por discurso os modos de argumenta.,ao mais consisten
temente gerais e especulativos que as discuss6es cientificas nOf

mais_ Estas sao dirigidas, de modo mais disciplinado, para eviden
das empiricas especificas, na 16gica indutiva e dedutiva, nos 
esclarecimentos dependentes de leis explicativas enos metodos 
gra,,"s aos quais essas leis podem ser verificadas ou falsificadas_ 0 
discurso, ao contrario, e "raciocinativo". Ele enfoca 0 processo 
racional ao inves dos resultados cia experiencia imeciiata, tornan
do-se significativo quando nao existe nenhuma verdade inteligivel 
e evidente_ 0 discurso busca a persuasao por intermedio do argu
mente e nao cia predi<;i.o. Seu carater persuasivo baseia-se em qua
lidades como coerencia logic a, amplitude de campo, visao 
interpretativa, relevancia de valores, fo~ rerorica, beleza e textura 
de argumento_ 

Foucault (1973) identifica as pciticas intelectuais, cientificas e 
politicas como "discursos" que procuram negar seu status mera

mente empirico, indutivo. Assim, insiste ele, as atividades pniticas 
sao historicamente constituidas e modeladas por no<;6es metafisicas 
que podem definir toda uma epoca_ Tambem a sociologia e urn 
campo discursivo_ Mas nela encontramos pouco da homogeneidade 
atribuida por Foucault a esses campos; em ciencia social ha dis
cursos, nao urn unico discurso. Alem disso, tais discursos nao 

estao estreitamente ligados a legitima.,ao do poder, conforme 
preceituava Foucault, com maior insisrencia, em sua obra tardia. 

~. 
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Os discursos das ciencias sociais procuram a verdade, ficando 
constantemente sujeitos a estipula~oes racionais sobre como a 
verdade pode ser alcan<;ada e 0 que vern a ser essa verdade_ Aqui, 
recorro a concep.,ao de Habermas (por exemplo, 1984) do discur
so como parte de urn esfor~o que os interlocutores fazem para 
chegar a uma comunica.,ao nao-distorcida_ Se Habermas subesti
rna as qualidades irracionais da comunica~ao, quando nao da a~ao, 
ele certamente oferece urn modo de conceituar suas aspira<;:oes 

racionais_ Suas tentativas sistematicas de identifIcar tipos de argu
menta~o e crirerios capazes de obter uma justiftca~o convincente 
mostram que os empreendimentos racionais e 0 reconhecimento 
de argumentos supra-empiricos podem ser combinados_ Entre 0 

discurso racionalizante de Habermas e 0 diS<i<lrso arbitririo de 
Foucault esti 0 verdadeiro campo discursivo da ciencia sociaL 

E em virtude da importincia do discurso que a teoria, nas den
cias sociais, se mostra tao polivalente e que aqueles esfor<;:Ds com

pulsivos (por exemplo, Wallace, 1971) para acompanhar a 16gica da 
ciencia natural sao tao maldirigidos_ Os positivistas percebem a 
tensao entre essa concep.,ao polivalente e seu ponto de vista empirico_ 
Para anuhi-la, eles tentam sobrepor a "teoria" a "metateoria", ou 
melhor, excluir a teoria em favor da "explica<;:3o" em sentido estrito. 
Assim, queixando-se de que "grande parte da teoria social consiste 
na hisroria das ideias e do culto generalizado do heroi em Marx, 
Weber Ie] Durkheim", Turner postula uma "teoria oposta a ___ mais 
uma analise metate6rica dos velhos mestres te6ricos"4 (Turner, 1986, 
p_974)_ E Stinchcombe descreve Marx, Durkheim e Weber como 
"aqueles grandes anaustas empirico, . __ que nao trabalharam apenas 

4 Essa caracterizar;ao pejorativa da metateoria como curto do her6i lembra a 
"reverencia indiscriminada" de Merton (1967a, p.30), discutida na nota 1. 0 
servilismo e sem duvida 0 reverso do ceticismo cientifico, e e para negar 0 

papel cientifico das pesquisas classicas que se fazem semelhantes alega~6es. 
Parece claro, ao contrario, que aquilo que chamei de sistematica hist6rica 
consiste na reconstruc?0 critica das teorias classicas.lronicamente, empiristas 
como Turner e Merton conquistam certa legitimidade para suas acusa<;6es 
porque essas reconstru<;Oes na verdade costumam ocorrer num quadro que 
nega explicitamente toda ambic;ao critica. Na se~ao seguinte, tentarei explicar 
essa "atitude ingenua" des integrantes do debate sobre os dassico~. 
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com 0 que hoje cham amos de teeria". Insiste em que eles "produzi
ram explicllfiies do desenvolvimento do capitalismo, do conflito de 
classes ou da religiao primitiva". An inves de ocupar·se da teoria 
discursiva, "eles empregaram uma ampla variedade de metodos teori· 
cos" (Stinchcombe, 1968, p.3, grifo nosso). 

Essas distin<;6es, entretanto, parecem tentativas "ut6picas" para 
fugir da deneia social e nao para compreende.la realmente. 0 
discurso generalizante e predominante e a teoria, polivalente por 
natureza. Corn efeito, a predominancia do discurso e as condi· 
<;bes que 0 produzem geram a superdetermina.,ao da dencia social 
ern teoria e sua subdetermina.,ao de fato. Ja que nao ha uma refe
renda 6bvia e indiscutivel para os elementos que comp6em a den
cia social, nao hci tambem nenhum transito claro entre diferentes 
niveis de generalidade. Formula~6es ern urn nivel nao se ramifi· 
cam de modo nitido para os outros niveis do trabalho cientifico. 
Por exemplo, se medidas empiricas exatas de duas correla<;6es va· 
riaveis podem as vezes set estabelecidas, raramente e passivel que 
uma correla<;:3.o dessas prove ou negue uma proposi<;:ao sabre a 
inter-rela<;ao estatuida em termos mais gerais. A razae e que a 
existencia de discordancias empiricas e ideo16gicas permite aos 
cientistas sociais operacionalizar proposi<;:6es de modos diferentes. 

Consideremos de passagem, por exemplo, dois dos melhores 
esfon;:os recentes para construir a partir dos dados uma teoria 
mais geral. Ao tentar verificar sua teoria estrutural recem-desen
volvida, Blau apresenta uma proposi.,ao que chama de teorema do 
tamanho: a no.,ao segundo a qual uma variavel puramente ecol6-
gica, 0 tamanho do grupo, determina as rela~6es externas desse 
grupo (Blau, Blum e Schwartz, 1982, p.46). Recorrendo a urn 
conjunto de dados que estabelece nao apenas 0 tamanho de urn 
grupo, mas tambem a taxa de casamentos dentro desse grupo, ele 
sustenta que a rela¢o entre a taxa de tais casamentos e 0 tama
nho do grupo comprova seu teorema. Por que? Porque os dados 
demonstram que "0 tamanho do grupo e a taxa de exogamia sao 
inversamente proporcionais" (p.47). Mas os casamentos 
extragrupais constituem urn dado que nao operacionaliza de for· 
ma alguma as "relaC;6es extragrupais". Trata-se apenas de um ripo 
de relayao extragrupal entre muitos outros, e, como 0 pr6prio 
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Blau reconhece a dada altura, e urn tipo que abriga outros fatores 
alem do tamanho do grupo. Ern outras palavras, as rela~6es fora 
do grupo nao apresentam urn referente nitido. Por isso, a correia· 
yao entre 0 que e considerado como seu indicador e 0 tamanho 
do grupo nao pode demonstrar a proposi.,ao geral sobre a rela.,ao 
entre tamanho do grupo e contatos extragrupais. Os dados 
empiricos de Blau, portanto, estio desvinculados de sua teoria, 
apesar de todos os seus esfor~os para uni·los de urn modo tearica· 
mente decisivo. 

No ambicioso estudo de Lieberson (1980) sobre imigrantes 
brancos e negros para os Estados Unidos a partir de 1880, sur· 
gem problemas parecidos. Lieberson come~ corn a proposi.,ao 
menos formalmente elaborada segundo a qual " .. heran~ da es· 
cravidao" e responsavel pelos diferentes niveis de conquistas dos 
imigrantes negros e europeus. A fim de operacionaiizar essa pro
posi.,ao, Lieberson da dois passos. Primeiro, define heran~ ern 
termos de "falta de oportunidades", e nao em termos culturais, 
para os antigos escravos. Segundo, identifica oportunidade it luz 
dos dados que recolheu sobre as taxas variaveis de segrega.,ao no 
ambito da educayao e moradia. Essas duas operac;6es, entretanto, 
sao bastante discutiveis. Outros cientistas sociais nao s6 defini
riam a heranc;a da escravidao em termos bem diferentes como 
poderiam, ainda, ver oportunidades alem dos campos da educa· 
~o e da moradia. Uma vez que, de novo, nao ha relac;ao necessa
ria entre as taxas identificadas por Lieberson e as diferen~s de 
oportunidade, nao ha tambem certeza quanto it proposi.,ao refe
rente a conquistas e heran~. Embora as correla~6es mensuradas 
se sustentem por si, constituindo uma contribuic;ao empirica im
portante, nao conseguem comprovar as teorias a que se propbem. 

E bern mais fadl achar exemplos do problema oposto, a 
superdeterminac;ao, pela teoria, dos "fatos" empiricos. Em prati
camente todos os estudos mais amplos, teoricamente orientados, 
a sel~ao de dados empiricos esm sujeita it discussao. Por exemplo, 
em A etica protestante e 0 espirito do capitalismo, de Weber, a iden
tifica.,ao do espirito do capitalismo corn os empresarios ingleses 
dos seculos XVII e XVIII foi muito contestada (Weber, 1958). Se 
os capitalistas italianos das ddades·Estados do inicio da era mo
derna ja manifestavam 0 espirito capitalista (Trevor· Roper, 1965), 
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enmo a correla<;ao de Weber entre capitalistas e puritanos se 
baseia numa amastra restrita e nao justifica sua teeria. A ser 
assim, os dados empiricos de Weber foram selecionados tenden
ciosamente para se enquadrar em sua referenda te6rica a etica 
protestante_ 

No famoso estudo de Smelser, Social Change in the Industrial 
Revolution [Mudan,a social na era industrial] (1959), e possive! ve
rificar uma distiincia semelhante entre teoria geral e indicador 
empirico_ Smelser alega que as altera<;6es nos papeis familiares, e 
nao as mudan<;as industriais per se, fcram responsaveis na decada 
de 1820 pelos protestos radicais dos trabalhadores ingleses_ Em 
seu relata historica, Smelser menciona mudan<;as fundamentais 
na estrutura da familia que teriam ocorrido na sequencia por ele 
sugerida. Sua apresenta<;iio especifica de dados de arquivo (Smelser, 
1959, p.188-99) parece indicar, no entanto, que esses disttirbios 
familiares 56 passaram a ccorrer uma ou duas decadas mais tarde. 
A preocupa<;iio teo rica de Smelser com a familia superdeterminou 
a apresentat;:ao de sua hist6ria narrativa - e, em contrapartida, os 
dados de arquivo subdeterminaram sua teoria.' 

No mais recente esfor<;o de Skocpol (1979) para documentar 
sua teoria historica e comparativa, 0 mesma tipo de superdeter
mina<;iio e exercido por uma teoria bern diferente. Skocpol (p.18) 
se propoe a assumir urn "ponto de vista impessoal e nao-subjeti
vo" sobre as revolw;:6es, apto a dar significa<;:ao causal unicamente 
as "situa<;:6es e rela<;:6es entre grupos institucionalmente determi
nadas". Busca dados empiricos sobre a revolu<;ao e 0 unico elemento 
aprioristico que admite e 0 compromisso com 0 metodo compa
rativo (p.33-40). Entretanto, quando Skocpol reconhece em varios 
pontos que as tradi<;Oes e direitos locais desempenham urn papel 
(por exemplo, p.62, 138), e que a lideran<;a e a ideologia politi
ca devem (embora por pouco tempo) ser explicadas (p.l61-73), 

5 A prova de que Smelser era um pesquisador hist6rico consdencioso e 0 fato 
de ele mesmo apresentar dados que, digamos, ultrapassavam sua propria teo
ria (ver Walby, 1986). Nero sempre as coisas oeorrem desse modo, pois a 
superdeterroinayao dos dados pela teoria em gerai torna os dados eontradit6-
rios invisiveis nao apenas para os cientistas sociais mas tambem para seus 
eriticos. 
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a superdetermina¢o te6rica de seus dados se torna not6ria. Preo
cupa<;:6es estruturais levaram-na a ignorar todo 0 contexto intelec
tual e cultural da revolu<;iio.6 

A subdetermina<;:ao empirica e a superdetermina¢o te6rica 
andam juntas. Das assertivas factuais mais especificas as generali
za<;:6es mais abstratas, a ciencia social e essencialmente polemica. 

Qualquer conclusao esti sujeita a contesta<;Oes com referencia a 
considera<;6es supra-empiricas. Eis aqui a versiio especifica da 
tematiza<;:§.o da ciencia social que, conforme mostrou Habermas 
(1984), deve subjazer a toda tentativa de discussiio raciona!. De 
toda proposi<;iio da ciencia social exige-se justifica<;ao a luz dos 
principios gerais. Em outras- palavras, nao e preciso - e os cientis
tas sociais, como comunidade, simplesmente nao 0 farao - que ao .... 
formular uma tese contra Blau, me limite a demonstra<;:ao empirica 
de que as considera<;:6es estruturais representam apenas uma en
tre muitas determinantes da exogamia. Posso, ao contrario, de
monstrar que a pr6pria estipula<;:ao dessa causa<;:ao estrutural se 
baseia em pressupostos sobre a a<;ao de urn tipo excessivamente 
racionalista. Ao considerar a obra de Lieberson posso, do mesmo 
modo, deixar entre parenteses a quesrno empirica da rela<;:ao en
tre educa<;ao e oportunidade objetiva. Posso ainda ten tar de
monstrar, por meio da argumenta<;:ao discursiva, que 0 enfoque 
exclusivo de Lieberson na heran<;a da escravidao reflete conside
ra<;:6es ideol6gicas e urn compromisso anterior com modelos 
gerados pela teoria do conflito. Ja a obra de Smelser pode ser 
efetivamente criticada em termos de adequa<;iio logica ou pela 
demonstra<;ao de que seu antigo modelo funcionalista enfatiza 
demais a socializa<;ao. Quanto a tese de Skocpol - sem qualquer 
referencia ao material empirico -, sera avaliada negativamente 
em razao da maneira pouco provavel com que limita "teorias 
intencionais" - que defende - ao modelo instrumental de 
racionalidade intencional que sua teoria implica. 

Apresentar semelhantes argumentos - e ate aceitar este tipo 
de discussiio - e entrar no ambito do discurso e nao explicar. 

6 Sewell (1985) revelou eonvineentemente essa falha nos dados de Skoepol 
para 0 caso frances . 
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Como enfatizou Seidman (1986), 0 discurso nao implica 0 aban
dono da pretensao a verdade. Tais pretensoes, afinal, nao preci
sam ficar limitadas ao criterio da validade empiricamente 
comprovavel (Habermas, 1984)_ Todo nivel de discurso supra
empirico absorveu criterios distintos de verdade. Tais criterios ul
trapassam a adequa.,ao empirica referindo-se tambem a preten
s6es relativas quanta a natureza e consequencias dos pressupostos, 
a estipula.,ao e adequa.,ao de modelos, as consequencias das ideo
logias, as metaimplica~6es de modelos e as conota~6es das defmi
~6es. Na medida em que sejam explicitos, representam esfor~s 
para, em surna, racionalizar e sistematizar as complexidades intui
tivamente apreendidas da analise social da vida social. As atuais 
disputas entre metodologias interpretativas e causais, conce~s 
de a.,ao utilitirias e normativas, modelos de equilibrio e conflito 
das sociedades, teorias de mudan~ radicais e conservadoras -
isso e mais que discussao empirica. Tais disputas refletem os es
for~os dos soci610gos para articular criterios de avalia.,ao da "ver
dade" em diferentes dominios nao-empiricos. 

Nao admira que a resposta cia disciplina a obras importantes 
se pare<ra tao pOllee com as respostas claras e restritas que os 
defensores da "16gica da ciencia" apresentam. Por exemplo, States 
and Social Revolutions [Estados e revol~iies sociais], de Skocpol, foi 
avaliado em todos os niveis do espectro sociol6gico. Os pressu
pOstos do livro - sua ideologia, modelo, metodo, defini~6es, con
ceitos e ate fatos - foram esmiu~dos, contestados, louvados. 0 
que esti em jogo sao os criterios de verdade empregados por 
Skocpol a fim de justificar suas posi~6es em cada um desses ni
veis. Pouca coisa cia resposta disciplinar a essa obra envolvia testes 
controlados de suas hip6teses ou a reanalise de seus dados. Certa
mente, nao sera nessa base que se decidira a validade da aborda
gem estrutural da revolu.,ao sugerida por SkocpoL' 

7 Nesta sara,o, discutindo algumas obras importantes, ilustrei a superdeter
mina~o da cienda social pela tearia e sua subdetermina~o pelos fatos. lsso 
tambem pocleria ser ilustrado pelo exarne de subareas "empiricas" especifi
cas. Em ciencia social, mesmo as subareas empiricas mats estreitamente defi
nidas estio sujeitas a urn tremendo debate discursivo. Uma discussao duran
te recente confen!ncia nacional sabre 0 estado cia pesquisa de catistrofes 
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Quando iniciei esta se<;3.o, afirmei que a propor~o entre au
tares classicos e contemporaneos e bern maior na ciencia social 
que na ciencia natural porque uma discordancia endemica torna 
os pressupostos fundamentais da ciencia social mais explicitos. 
Em contrapartida, esse aspecto 6bvio dos pressupostos funda
mentais e que faz do discurso uma qualidade importantissima do 
debate da ciencia social. Resta explicar por que essa forma discursiva 
de polemica assume com tamanha frequencia uma conota.,ao "clas
sica" . A exisrencia do debate geral, nao-empirico, logicamente nao 
implica posi.,ao privilegiacia para as obras antigas. Ainda assim, 
as pr6prias condi<;6eS que tornam 0 discurso tao relevante tam
bern tornam os classicos importantes. Ha duas raz6es para essa 
importincia: a funcional e a intelectua! (ou cientifica). 

Dado que a discordancia e tio frequent: dentro da teoria 
social, problemas graves de compreensao mutua se manifestam. 
Todavia, sem urn minima de entendimento, a comunica<;ao e im
possiveL Deve haver alguma base para 0 relacionamento cultural 
se quisermos que a discordancia seja possivel de modo consistente, 

(Symposium on Social Structure and Disaster. Conception and Measurement, 
College of William and Mary, Williamsburg, Virginia, maio de 1986), por 
exemplo, revelou que ate nesse campo bastante concreto ha profundas 
discordancias ate mesmo sobre 0 objeto empirico de estudo. Os mais destaca
dos pesquisadores da area ainda indagam: "0 que e uma catistrofe?". Alguns 
prop6em um criterio com base nos fatos objetivos e calculaveis, mas discor
dam quanto aos custos, se estes devem ser calculados em relalj:3.O a expansao 
geogr<ifica do evento, 0 numero de pessoas envolvidas ou aos custoS financei
ros da reconstru~o. Outros exigem crirerios moos subjetivos, mas nao sabem 
se 0 que e decisivo e 0 amplo consenso cia sociedade em que ocorreu urn 
problema social ou as percepy6es das vitimas apenas_ Considerando-se a 
disparidade entre 0 conflito e 0 referente empirico de campo, nao surpreende 
que agressivos debates discursivos pontilhem cada nivel do espectro cientifi
co. Ha discordancias de pressupostos no nivel individual versus social de 
analise, bem como a respeito de aspectos economicos ou de interpretayaoj hoi. 
querelas ideol6gicas para determinar se a pesquisa da catistrofe deve ser 
dirigida por amplas responsabilidades em relayao a comunidade ou por preo
cupa~5es profissionais mais limitadas; multiplicam-se as disputas sobre deft
ni~oes, por exemplo, "0 que e uma 'organiza<;ao'?", e sobre 0 real valor de 
questionar definil;5es e taxonomias. Para um born resumo dessas polemicas, 

ver Drabek, 1986. 
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coerente e duradouro. E isso s6 pode ccorrer se os adversarios 
souberem 0 que cada qual esm dizendo. 

E onde os chissicos entram. A necessidade funcional de das
sicos surge da necessidade de integrar 0 campo do discurso teori. 
co. Por integra~o, nilo entendo coopera~o e equilibrio, mas an
tes a manuten¢o dos limites, ou compartimenta~o, que facultarn 
a exisrencia dos sistemas (Luhmann, 1984). E essa exigencia fun. 
cional que explica a forma~ilo de limites disciplinares, aparente. 
mente tao arbitrarios do ponto de vista intelectual. Quem possui 
classicos sao as disciplinas da ciencia social, bern como as escolas 
e tradi~6es de que elas se comp6em. 

o reconhecimento consensual de um dassico implica um 
ponto de referencia comum. 0 dassico reduz a complexidade (cf. 
Luhmann, 1979). E um simbolo que condensa - "representa" _ 
uma serie de compromissos diferentes. A meu ver, a condensa~o 
traz pelo menos quatro vantagens funcionais. 

Em primeiro lugar, e daro, ela simplifica - portanto, facilita _ 
a discussao te6rica. Faz isso permitindo que urn pequeno numero 
de obras substitua - represente por meio de urn processo estereo
tipado ou padronizado - as miriades de formula~6es sutis produ. 
zidas no curso da vida intelectual contingente. Quando discuti
mes as quest6es centrais que afetam a ciencia social em termos 
dassicos, sacrificamos a faculdade de captar essa especificidade 
sutil. Mas tambem adquirimos algo muito importante. Falando 
em termos de dassicos, podemos ficar relativamente seguros de 
que nossos receptores pelo menos saberao do que estamos falan
do, ainda que nao reconhe<;affi em nossa discussao sua propria 
posiyao particular e unica. E por esse motivo que, se quisermos 
elaborar uma analise critica do capitalismo, teremos provavelmente 
de recorrer a obra de Marx. De igual modo, se pretendermos 
avaliar a multiplicidade de analises criticas do capitalismo, hoje 
disponiveis, teremos sem dtivida de tipifici-Ias comparando-as a 
analise original de Marx. So assim estaremos relativamente segu
ros de que outros acompanharao nossos julgamentos ideologicos 
e cognitivos, ou mesmo se deixarao persuadir por eles. 

A segunda vantagem funcional e que os dassicos permitem 
que compromissos gerais sejam discutidos sem a necessidade de 
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tornar explicitos os criterios para sua adjudiC7ayao. Uma vez que 
tais criterios silo muito dificeis de formular, sendo quase impossi· 
vel que logrem consenso, essa funyao concretizante dos classicos e 
sem dtivida importante. Ao inves de definir equilibrio e natureza 
de sistemas, podemos discutir sobre Parsons, sobre a "funcionali
dade" relativa de suas obras antigas e tardias, sobre se sua teoria 
(0 que quer que venha ela a ser exatamente) consegue de fato 
explicar 0 conflito no mundo real. Ou, ao inves de explorar expli· 
citamente as vantagens de uma perspectiva afetiva ou normativa 
da a~o humana, podemos alegar que tal perspectiva esm, de fato, 
presente nas obras mais importantes de Durkheim. 

A terceira vantagem funcional e de carater ironico. Dado que 
se aceita urn instrumento de comunicayao comum classico, torna-se 
possivel nilo reconhecer a exisrencia de um di~urso gera!. Assim, 
como a imporcincia dos classicos e acatada sem contesta~o, pode 
o cientista social iniciar urn estudo empirico - por exemplo, no 
ambito da sociologia industrial - discutindo 0 tratamento dado 
por Marx ao trabalho em seus primeiros escritos. Embora nilo Ihe 
fosse permitido sugerir que considera<;:oes nao-empiricas sobre a 
natureza humana, e muito menos especula95es ut6picas sabre a pos
sibilidade humana, formam a base da sociologia industrial, e isso 
exatamente 0 que ele reconheceria, de modo implicito, ao apelar 
para Marx. 

Finalmente, uma vez que a condensa~ilo propiciada pelos das· 
sicos dota-os de poder privilegiado, a referencia aos dassicos se 
torna importante por razoes puramente estrategicas e instrumen
tais. E do interesse imediato de todo cientista social ambicioso e 
de toda escola em ascensilo serem legitimados perante os funda· 
dores dassicos. Ainda que nilo exista nenhuma preocupa<;iio ge
nuina com os classicos, eles devem ainda ser criticados, relidos e 
redescobertos caso se queira desafiar de novo os criterios 
normativos de avalia~o da disciplina. 

Essas as razces funcionais, ou extrinsecas, para 0 status privi
legiado concedido pela ciencia social a um ntimero pequeno e 
seleto de obras antigas. Mas tambem ha, acredito, raz6es intrinse
cas, genuinamente intelectuais. Entendo por razces intelectuais 
que certas obras sejam consideradas classicas por darem uma 
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contribui<;ii.o singular e permanente it ciencia da sociedade. Aqui, 
minha tese come<;a com a proposi<;ii.o de que, quanto mais genera. 
lizada for a discussao cientifica, menos cumulativa sera. Por que? 
Porgue, se os compromissos generalizados estiverem sujeitos a cri
terios de verdade, nao poderemos fixar esses criterios de urn modo 
inequivoco. Avalia<;6es gerais sao amparadas menos por qualida. 
des existentes no mundo objetivo - sobre as quais urn minimo de 
consenso pode ser freqiientemente obtido - do que pelos gostos e 
preferencias relativas de uma dada comunidade cultural. 0 dis. 
curso geral, portanto, apela para qualidades de sensibilidade pes. 
soal - esteticas, interpretativas, filos6ficas, observacionais _, que 
naG sao progressivas. Nesse sentido, as varia¢es cia ciencia social 
nao refletem uma acumula<;ii.o linear - que pode ser calculada 
temporariamente -, mas a distribui<;ao essencialmente aleatoria 
da capacidade humana. Produzir uma "grande" ciencia social e 
urn dom que, como 0 de criar uma (j grande" arte (cf. Nisbet, 
1976), varia trans·historicamente entre diferentes sociedades e 
diferentes seres humanos.8 

8 E a capacidade criativa que, sem duvida, fornece a raz3.0 usualmente referida 
para a impotrnncia dos classicos nas artes. Em sua obra sabre a fonnayao do 

corpus literaTio canonico, entretanto, Kermode (I 985) mostrou que essa visao 
privilegia demais a informac;:ao precisa a respeito de uma obra e ignora a 
desinforma¢o da opini<'io coletiva, bern como a ad~ao de valores "irrado
nais". A eminenda artistica de Botticelli, por exemplo, foi restaurada em 
certos drculos do final do seculo XIX por motivos que posteriormente se 
tornaram notoriamente espurios. Seus defensores empregaram argumentos 
tao vagos e tortuosos que nao poderiam, por si mesmos, justificar a arte de 
Botticelli em bases esreticas. Nesse sentido, Kermode introduz raz6es fundo
nais para obras canonicas. De fato, conclui que "e difidl perceber como a 
opera¢o normal das institui~Oes CUlturais ... possa passar sem elas" (1985, 
p.78). Ao mesmo tempo, Kermode sustenta que subsiste uma dimensao 
intrinseca para a canoniza¢o. Assim, embora reconheya que "roda inter
preta¢o e errada", afirma que "algumas, em relayao a seu proposito final, 
sao boas apesar de tudo" (1985, p.91). Por que? "A interpretayiio suficiente
mente boa e 0 que estimula ou capacita certas formas de atenyao necessarias. 
o que importa ... e que continuem a existir meios de induzir essas formas 
de atenyao, ainda que sejam rodos, afinal, dependentes da opiniao." A no
~ao de "suficiente" sera historicizada mais em meu exame das discussoes 
sobre os classicos. 
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Dilthey escreveu que "a vida como ponto de partida e con· 
texto duradouro fornece 0 primeiro aspecto basico da estrutura 
dos estudos humanosj pois estes repousam na experiencia, na 
compreensao e no conhecimento da vida" (1976, p.1S3). A cien· 
cia social, em outras palavras, nao pode ser aprendida pela mera 
imita<;ii.o de uma forma de resolver problemas empiricos. Por· 
quanta seu objeto e a vida, ela depende da capacidade do pr6· 
prio cientista de compreender a vida. Depende das faculdades 
idiossincraticas de experimentar e conhecer. Em minha opiniao, 
existem pelo menos tres maneiras diferentes de distinguir esse 
conhecimento pessoal. 

1 Pela interpreta.;:ao dos estados mentais 

Qualquer generaliza<;ao sobre a estrutura ou causas de urn 
fen6meno social - institui~ao, movimento religioso ou evento 
politico - depende de uma concep<;ao dos motivos envolvidos. 
Para entender bern os motivos, no entanto, exige-se uma capaci
dade de empatia, percep<;ao e interpreta<;ao altamente desenvol· 
vida. Independentemente de outros fatores, as obras dos cientis· 
tas sociais que manifestam tal capacidade no grau m~ximo 
tornam·se ciassicos aos quais os talentos menos privilegiados 
devem recorrer para melhor compreender as inciina<;6es subjeti· 
vas da humanidade. A for<;a da "sociologia da religiao" das ulti· 
mas obras de Durkheim se deve, em muito, a slla t].Otavel habili· 
dade em intuir 0 significado cultural e 0 sentido psicol6gico do 
comportamento ritualistico entre os aborigines australianos. 
Semelhantemente, nao foi a heran<;a da teoria interacionista nem 
foram os metodos empiricos de Goffman que tornaram sua 
teorizac;ao tao paradigmatica para a microanalise do comporta· 
mento social, mas sua extraordinaria sensibilidade para com os 
matizes do comportamento humano. Poucos contemporaneos 
temo 0 mesmo nivel de acuidade de Goffman. Suas obras sao 
ciassicas porque e preciso voltar a elas para vivenciar e compre· 
ender 0 que realmente vern a ser a natureza da motivac;ao 
interacional. 

, • ..",~'11':"," 
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2 Pela reconstrw;ao do mundo empirico 

Considerando·se que a discordancia quanta as questaes basi· 
cas tarna duvidosos ate as referenciais empiricos objetivos da 
ciencia social, a complexidade do mundo objetivo nilo podera ser 
aqui reduzida por meio da matriz dos controles disciplinares 
consensuais. Torna-se assim igualmente importante 0 talenta 
especial do cientista social para selecionar e reconstruir. De novo 
nos defrontamos com 0 mesmo tipo de capacidade criativa e 
idiossincratica para a representa<;:ao tipicamente associada a arte. 
Como diz Daw a respeito dos ci<issicos, "por intermedio do po· 
der criador de seu pensamento ... eles revelam a continuidade 
hist6rica e humana que faz sua experiencia representativa da 
nossa" (1978, p.366). 

A capacidade de representac;iio depende nao apenas da pers· 
pica.cia, mas desse elemento evanescente que e a "qualidade men

tal". Assim, as contemporaneos talvez consigam catalogar as qua
lidades tipicas ideais da vida urbana, mas poucos compreenderao 
Oll representarao 0 anonimato e suas implica<;:6es com a riqueza 
ou vivacidade de Simmel. Tera algum marxista, depois de Marx, 
conseguido escrever uma historia econ6mico-politica com a suti
leza, a complexidade e a aparente integrasao conceptual de 0 
Dezoiw Brumdrio de Luis Bonaparte? Mais: teni algum cientista 
social conseguido comunicar a natureza das "mercadorias" tao 
bem quanta 0 proprio Marx no primeiro capitulo de 0 capital? 

Quantas analises contemporaneas da sociedade feudal se equipa· 
ram ao complexo e sistematico estudo das inter-rela<;6es economi
cas, reiigiosas e politicas que Weber apresenta nos capitulos dedi· 
cados ao patrimonialismo e ao feudalismo em Economia e sodedade? 

Nao quer isso dizer que, sob alguns aspectos insignificantes, nos

so conhecimento desses fenomenos nao haja ultrapassado 0 de 
Marx ou Durkheim; quer dizer apenas que, sob alguns aspectos 
importantes, nosso conhecimento nao 0 conseguiu. De fato, as 
id"ias especificas que acabo de citar eram tao inusitadas que simples· 
mente nao podiam ser entendidas - e muito menos avaliadas ou 
incorporadas criticamente - pelos contemporaneos de Marx e Weber. 
Foram necessarias varias gera<;6es para recapturar, ponto por 
ponto, a estrutura dessas teses, com suas irnplica<;Oes intencionais 
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e involuntirias. E exatamente 0 que se pode dizer tambem das 
o'bras esreticas mais notaveis. 

3 Pela formula~o de avalia.;6es morais e ideol6gicas 

Quanto mais geral for uma assertiva cientifico·social, mais ela 
deved urgir uma auto·reflexao sobre 0 significado da vida social. 
E sua func;iio ideologica no mais ample sentido da palavra. Ainda 
que essa referencia ideologica fosse indesejavel - e a meu ver nao 
e -, seria impossivel despojar de seus efeitos ate a pratica cientifica 
mais escrupulosa. A ideologia efetiva, alem disso (Geertz, 1964), 
depende nao apenas de uma sensibilidade social agusada, mas 
tambem da capacidade estetica de condensar e articular a "realida· 
de ideologica" em figuras reroricas apropriadas. As declarasaes 
ideol6gicas, em suma, podem tambem alcan<;ar status classico. 

o carater inanime da modernidade racionalizada nao so se re
flete nas paginas finais da Etica protestante como e criado por 
ela. Para entender a modernidade racionalizada, convem fazer 
algo mais que observa-Ia: convem retomar a obra anterior de 
Weber para aprecia·la e vivencii·la. De igual modo, 0 que existe 
de opressivo e sufocante na modernidade talvez nunca tenha 
sido tao vigorosamente plasmado como em 0 homem unidi· 

mensional, de Marcuse_ 
Essas considera<;6es funcionais e intelectuais tornam os clis

sicos - e nao apenas 0 discurso geral per se - importantes para a 

pratica da ciencia sociaL E e em virtude dessas considera<;6es que 

as obras antigas ganham status privilegiado e sao tao veneradas a 
ponto de 0 significado a elas atribuido ser freqiientemente com· 
parado ao conhecimento cientiflco contemporitneo. Ora, um dis· 
curso sobre obras de tamanho prestigio torna·se uma forma legiti. 
rna de polemica cientffica radonal; as pesquisas do "novo 

significado" desses textos passam a ser urn meio legitimo de voltar 

a tarefa cientifica para outra direSao. Vale dizer que, a partir do 
momento em que uma obra e "classicizada", sua interpreta<;ao se 

transforma na chave para a discussao cientifica. De fato, uma vez 
que os clissicos sao fundamentais para a ciencia social, a interpreta· 
c;iio deve ser considerada uma forma superior de discussao te6rica. 
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Merton estava certo quando declarou que os cientistas sociais 
tendem a mesclar hist6ria com sistematica da teoria sociol6gica. 
Foi tambem com muita justi<;a que atribuiu essa mescla aos "esfor· 
yes para separar orienta¢es cientificas e humanistas" (Merton, 
1967a, p.29). Todavia, errou ao sugerir que tal mescla, ou a sepa· 
ra<;iio que a produziu, fosse patol6gica. Nesse sentido, ele nao se 
mostrou suficientemente empirico. Desde os prim6rdios do estu· 
do sistematico da sociedade, na Grecia antiga, a mescla e a separa· 
<;iio foram endemicas na pratica da ciencia social. Considerar anor· 
mal essa situa<;iio reflete injustificados preconceitos especulativos 
e nao fatos empiricos. 

o primeiro preconceito injustificivel e que a ciencia social 
nao passa de urn empreendimento recente e imaturo em compa· 
ra~o com a ciencia natural; consequentemente, quando amadure
eet, come~ni a assemelhar-se cada vez mais as ciencias da nature
za. Eu sustento, ao contraria, que existem razOes endemicas e 
imperiosas para a divergencia entre ciencia natural e ciencia socialj 
alem disso, parece·me que a "maturidade" desta ja foi firmemente 
estabelecida ha muito tempo. 0 segundo preconceito e que a ciencia 
social - de novo, supostamente como seu equivalente, a den
cia natural - e uma disciplina puramente empirica, apta a alimentar 
sua forma discursiva e generalizada. Entretanto, tenho repisado 
que naG ha como provar que essa remota condi¢o va se concreti
zar algum dia. Propus, ao contcirio, que a ciencia da natureza, 
sabre a qual incidem tais esperan~s, talvez nunca se separe, ela 
pr6pria, de compromissos (quase sempre camuflados) de urn tipo 
igualmente generalizado. 

Merton se queixa de que "praticamente todos os soci610gos 
se acham qualificados para ensinar e escrever a 'hist6ria' da teoria 
social - afinal, conhecem muito bern os classicos antigos (1967, 
p.2). Isso, a meu ver, e absurdo: se os soci610gos nao se conside
rassem a altura de semelhante tarefa, niio desapareceria apenas 
uma hist6ria "vulgarizada" da sociologia, mas a pr6pria pratica da 
sociologia!' 

9 Devo reconhecer tam.betn que existem visiveis ambigQidades no ensaio de 
Merton, que tornam possivel reconstruir seus argumentos de diferentes ma. 
neiras. (Descohri que isso se aplica tambern a seu trahalho sobre teoria do 
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Ingenuidade fenomenolOgica: 
por que desconstruir os debates classicos 

Nas SeyOeS precedentes, argumento teoricamente que 0 hiato 
entre hisroria e sistematica nao pode existir. Na que se segue, 
mostrarei empiricamente que ele nao existe. Antes, porem, devo 
reconhecer que ha uma area em que 0 hiato afinal de contas e 
bern real: a mente dos pr6prios cientistas sociais. E a esse paradoxo 
que reserve a presente se<;:3,o. 

Embora os cientistas sociais, como urn todo, estejam continua
mente empenhados na discussao da obra classica, des nao reco· 
nhecem que 0 fazem por argumenta<;iio cientifica nem que, no 
processo, estejam cometendo atos de interpreta<;iio. Quase nunca 
e questionado por que discutem, uma vez que a ~scussao e aceita 
como a forma mais natural de atividade profissionalmente sancio
nada. Quanto a seu carater te6rico e interpretativo, tais possibili
dades raramente vern a baila. No que diz respeito aos participantes 
do debate, sua tarefa se cifra em examinar os chissicos "como sao". 

Essa falta de autoconsciencia nao e reflexo de ingenuidade 
teorica. Ao contnirio, caracteriza algumas das mais sofisticadas 
discuss6es interpretativas ate hoje produzidas pela ciencia social. 

o exemplo mais famoso e a tese da convergencia de Parsons 
em The Structure of Social Action [A estrutura da "fda social] (1937). 
Essa obra, urn verdadeiro tour de force interpretativo, proclama 
que todas as grandes teorias cientifico-sociais da virada do seculo 
enfatizavam 0 papel dos valores sociais na integra<;iio da sociedade. 

medio alcance; ver Alexander, 1982a, p.1l4.) Por exemplo, na penultima 
pagina do ensaio, Merton (1967a, p.37) indica que os chissicos podem ter a 
seguinte funlf!o sistematica: "As mudanc;:as no atual conhecimento sociol6gi
co, nos problemas enos centros de aten~o, permitem encontrar novas idei.as 
numa obra que ja lemos". Alem disso, reconhece que tais mudanc;:as podem 
originar-se de "desenvolvimentos recentes em nossa pr6pria vida intelectual". 
Isso soaria como urn endosso a nece~sidade sistematica de refere:ncias aos 
ciassicos (isto e, necessaria a sistematica hisrorica) contra 0 qual a maior parte 
do ensaio foi escrita. Talvez por essa razilo, Merton imediatamente restringe 
sua sugestio com uma nova versilo de sua tese empirista e acumulacionista. 
Uma Vel que "cada nova gerac;io acumula seu proprio repert6rio de conheci· 
mentos", ela "acaha descobrindo 0 'novo' nas ohras antigas". 
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Parsons sustentou essa leitura apelando para a conceitualizac;ao 
criativa e a cita<;iio cerrada, mas 0 que espanta e 0 fato de ele nilo 
reconhecer que issa nao passa, aftnal, de uma interpreta<;§.o! Ao 
contraria, insiste em que conduziu uma pesquisa empirica "tao 
dependente dos fatos quanto qualquer outra" (Parsons, 1937, 
p.697). Com efeito, ao inves de ser 0 resultado de novas pergun
tas respondidas pelo proprio Parsons, as mudan<;as no mundo 
objetivo produziram sua nova analise da obra classica. Os classi
cos descobriram valores - e essa descoberta e, para 0 trabalho 
cientifico de Parsons, 0 novo dado empirico. Sua analise, portan
to, "se fez [largamentel a partir das novas descobertas empiricas 
[dos classicosl" (Parsons, 1937, p.72l). 0 mesmo acobertamento 
de intenc;ao interpretativa te6rica e pnitica pade set vista nos at
gumentos contra a postura de Parsons. No Prefucio de Capitalism 
and Modern Social Theory [Capitalismo e teoria social modernal (1972), 
Giddens apresenta sua tese neomarxista COffiO res posta a desen
volvimentos empiricos do ripo "erudi¢o recente" e a descoberta 
de novos textos marxistas. Roth (1978, p.xxxiii-xc) afirma que sua 
leitura antiparsoniana de Weber baseou-se no acesso que teve a 
passagens, are ha pouco nilo-traduzidas, de Economia e soeiedade, de 
Weber; e Mitzman (1970) garante que sua re1eitura marcusiana 
de Weber deve-se a descoberta de material biografico inedito. 

A luz do que explanei acima, e 6bvio que essas autoconcep<;6es 
empiricas servem para of us car 0 relativismo implicito na propria 
importincia dos classicos. Gostaria de dizer, entretanto, que 0 

papel funcional dessa autoconcep<;iio e justamente fornecer tal 
camuflagem. Se os participantes dos debates classicos soubessem 
que suas pesquisas - "interpretativas" au "hist6ricas" - sao, na 
realidade, argumentos te6ricos sob outro nome, tais argumentos 
nilo lograriam reduzir a complexidade. Eles se sentiriam compeli
dos a justificar sua posic;ao por meio de um discurso direto e 
sistematico. 0 mesmo se aplica as autoconcep<;oes empiricas de 
um modo geral, e claro. Caso os profissionais soubessem are que 
ponto sua obra foi orientada por pressupostos e pela necessidade 
de consolidar escolas te6ricas, seria bem mais dificil entregarem
se a um trabalho teorico frutifero e de longo prazo. 

Assim, por defini<;iio, os cientistas sociais rem de adotar, com 
respeito a seus c1assicos, aquilo que Husser! (por exemplo, 1977) 1 
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chamou de atitude ingenua. Os cientistas sociais, imersos em for
mulas classicas e disciplinados pe10 que tomam por seu legado, 
nao conseguem perceber que sao eles mesmos, com suas inten
<;6es e interesses tearicos, que transformam textos em ciassicos e 
dao a cada um destes seu signiflcado atual. Lamentando que «0 

conceito da hist6ria da teoria", que permeia a ciencia social, "nao 
e de fato nem hist6ria, nem sistematica, mas apenas urn pobre 
pensamento hibrido", Merton, e1e proprio um empirico, mos
trou-se outr. vez insuftcientemente empirico. Esse hibrido, por 
tanto tempo utilissimo a ciencia social, deve ser necessariamente 

um pensamento pouco e1aborado. 
Sustentei que e por exprirnir suas ambiyoes sisternaticas nes

sas discussoes hist6ricas que os cientistas sociai~precisam de clas
sicos. E essa "intenyao" cientifica, no sentido estritamente feno
meno16gico, que cria a realidade dos classicos para a vida da ciencia 
social. Husser! mostrou que a objetividade da vida social - sua 
"realitude" vis-a-vis 0 agente - depende da capacidade do agente 
para disfar~r, tornar invisivel a propria consciencia essa cria<;ao 
intencional de objetividade. Do mesmo modo, na discussilo dos 
cl:issicos, a intencionalidade dos cientistas sociais fIca ocult. noo 
s6 dos estranhos, mas are dos proprios agentes. As inten<;6es que 
fazem dos classicos 0 que eles sao - interesses tearicos e praticas 
interpretativas - surgem entre parenteses fenorneno16gicos. Se
gue-se enta~ que explorar esses interesses te6ricos e interpretativos 
equivale a exercitar aquilo que Husserl chamou de reduc;ao feno
menol6gica. Ao inves de nos curvar a pratica do bom senso e 
disfarc;ar a inten<;iio subjetiva, devemos aderir a pratica cientifica 
de ocultar a "objetividade" dos pr6prios classicos. 

Isso e um. redu<;iio porque intenta demonstrar que, a qual
quer momento, os "classicos" podem ser considerados projeyOes 
dos interesses te6ricos e interpretativos dos agentes envolvidos. E 
e porque podem ser tio reduzidos que 0 hiato entre hist6ria e 

sistematica nao existe. 
Derrida, entre outros que se valeram de H usserl, afirmou que 

todo texto e uma constru<;iio intencional e nilo 0 reflexo de uma 
d.da realidade. A teoria da reflexiio baseia-se na no<;iio de presen
<;a, no fato de que 0 texto pode conter - pode presentificar - em 
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si mesma os elementos-chave da realidade a que se refere, e, mes
mo, de que existe uma realidade que de alguma forma esti presen· 
teo No entanto, a set aceita a intencionalidade, enta~ e sua ausen
cia (tanto quanto sua presen<;a) que determina a natureza de um 
texto. Qualquer descri<;fro da realidade tem de desbasti·la: ao dei· 
xar de lado certos elementos, a descri<;fro produz, nao apenas as 
"presen<;as" daquilo que indui, mas tambem as ausencias daquilo 
que exclui. 0 mite do texto presente, diz Derrida, transforma·se 
na ideologia do texto qua texto. Consideram·se legitimos os textos 
porque se cre que eles reflitam os eventos ou ideias que veiculam. 
Todavia, se se fundarem na ausencia, nao Setao aceitos pelo valor 
literaL E e porque se fundam na ausencia que rem de ser des· 
construidos. '''Desconstruir' filosofia", escreve Derrida a dada 
altura, nao e apenas investigar a hist6ria de seus conceitos-chave, 
mas determinar, de uma posi<;ao "exterior" a do pr6prio escritor, 
"0 que a hisroria pOde ocultar ou proibir, constituinde-se como 
hist6ria gra<;as a essa repressao em que se esteia" (Derrida, 1981, 
p.6· 7, tradu~ao nae-literal). 

Para demonstrar a impormncia dos classicos, e preciso des
construir as discuss6es cientifico-sociais sabre as classicos. Somente 
quando se compreende 0 jogo sutil entre ausencia e presen~ e 
que a fun<;ao te6rica dos classicos se evidencia, tanto quanto a 
pratica interpretativa ao longo da qual prossegue essa teoriza<;fro. 

Interpretac;ao dos classicos como argumento te6rico: 
Talcott Parsons e seus criticos do periodo 

do p6s-guerra 

Podemos conceber a teoria social no periodo que se estende 
aproximadamente da Segunda Guerra Mundial ao inicio dos anos 
80 sob uma forma relativamente coerente (Alexander, 1986). 
o inicio desse periodo £Oi assinalado pelo advento da teoria es· 

trutural·funcionalista, e, are pelo menos 0 fim da decada de 1960, 
essa abordagem exerceu certo predominio no campo cientifico. ]a 

no final da decada de 1950 e come~ da de 1960, entretanto, 
desenvolveram·se serias obj~6es a teoria funcionalista. Em meados 
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dos anos 70, 0 funcionalismo decaiu e seus desafios de antes tor· 
naram-se tendencias dominantes. Mas logo no inicio dos anos 80 
essas orienta¢es estabelecidas come<raram, e1as proprias, a set 
contestada~. No momento, todo urn novo campo te6rico talvez 
esteja em processo de elabora~oj e pede-se dizer com certeza que a 
"forma coerente" dos ultimos quarenta anos esti em vias de ruir. 

Que esse movimento te6rico propotcionou 0 parametro no 

qual a ciencia social "normal" foi conduzida, e 0 que subjaz a tudo 
quanta se segue, mas nao tentarei demonstta-Io aqui (ver, por 
exemplo, Alexander, 1987). Quero apenas registrar que esse me
vimento te6rico sistematico moldou argumentos de longo alcance 
sobre a natureza e significado das obras classicas da sociologia - e 

foi por eles moldado. .., 
Na epoca da Segunda Guerra Mundial, e claro, a teoria eure

peia prevaleceu. No periodo de entreguerras, por multiplas ra· 
zoes sociais e intelectuais, a sede da sociologia com~u a transfe· 
rir·se da Europa para os Estados Unidos. Neste pais, antes da 
Segunda Guerra Mundial, a Escola de Chicago e a teoriza~o insti· 
tucionalista, semimarxista, desempenharam os papeis principais. 
Aqui, enfatizavam·se a intera~o individual, os conflitos de grupo 
e 0 ambiente ecol6gico/ material. Os classicos que inspiravam 0 

movimento eram americanos pragmaticos como Cooley e Mead, 
institucionalistas como Veblen, e europeus como SimmeL 0 es· 
truturalismo funcionalista insurgiu-se contra essas ttadi¢es. Ele 
se aheherava nao apenas nos escritos de Parsons, mas tambem na 
obra de um numero inusitadamente elevado de talentosos estu· 
dantes, cuja obra ja exetcia influencia nos anos 30. Vou me con· 
centrar, entretanto, em Parsons como mentor dessa tradi~o. 

E verdade, sem duvida, que houve razoes sociais e extracien· 
tificas para a boa aceita<;fro da obra funcionalista. Num primeiro 

momento, todavia, essa obra foi avaliada e acolhida segundo ba· 
ses enta~ consideradas cientificas. Segundo a perspectiva empirica, 

essas bases induiam 0 campo te6rico e a for<;a explicativa dos tra· 
balhos de Parsons. Mas nao se limitava a isso. Com efeito, Parsons 

nao alicer<;ava suas reivindica<;6es ao primado cientifico unica· 

mente em sua obra cientifico·sistematica. Alicer<;ava·a tambem na 
autoridade dos textos classicos. Pretendia que esses textos enca· 

I I, 

I, 
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minhavam a atividade cientifica para 0 tipo de teoriza<;ao sistema
tica que ele mesmo postulava. 

Quando Parsons iniciou sua carreira como tearico, na deca
da de 1920, estava comprometido com a mistura de pragmatismo, 
evolucionismo e institucionalismo que caracterizava a tradiyao 
americana (Weame, 1985). Contudo, na obra que promoveu a 
ascensao da teo ria funcionalista, estavam curiosamente ausentes 
os classicos ligados a essa tradi~ao. Em The Structure of Social 
Action [A estrutura da ao;do social] (1937), Parsons pretendia ter 
definido os resultados mais importantes alcanyados pela gera
<;:13.0 anterior de te6ricas cia sociologia. Ausentes estavam nao 
apenas os pragmiticos e institucionalistas americanos, como 
tambem Simmel e Marx, que nao continuariam ausentes da teo
ria socio16gica sistematica durante anos. As "presenc;as", na re
constru~ao de Parsons, eram Marshall, Pareto, Durkheim e 
Weber. Parsons afirmava que eles - principalmente Durkheim 
e Weber - haviam fundado a tradi~ao dassica it qual roda a 
sociologia futura deveria se filiar. 

Nao foi apenas essa sele<;:ao das obras anteriores, mas tam
bern sua construc;ao dos textos selecionados que tornaram tao 
importante a obra de Parsons de 1937. Ele afirmava, de forma 
um tanto ambigua.,. e verdade (Alexander, 1983), que aqueles 
sociologos haviam enfatizado os valores culturais e a integrac;ao 
social. Grayas it acuidade de sua percep~ao e it densidade de sua 
argumentac;ao textual, Parsons conseguiu defender essa inter
preta,ao de modo bastante vigoroso. Em outras palavras, foi 
sua pratica interpretativa, e nao - como ele proprio insinuou 
(ver acima) - a natureza empirica de sua descoberta, que tomou 
rno bem-sucedida sua discus sao dos dassicos. Essa interpreta
((3.0, por seu turno, era moldada por interesses teoricos. Somen
te retrospectivamente ficou claro, para a comunidade sociologi
ca, 0 quanto a leitura de Parsons era incompleta e como sua 
interpreta<;ao desses autores classicos era voltada precisamente 
para a dire<;ao da tese teo rica sistematica que Parsons, mais tar
de, alegou que essa mesma interpreta,ao por sua vez justificava. 

Na candente discussao da primeira obra importante de 
Durkheim, por exemplo, Parsons analisou 0 quinto capitulo do 

" 
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Livro I de A divisdo do trabalho na sociedade - a agora celebre 
discussao dos elementos nao-contratuais do contrato - como urn 
argumento ao contrale normative e cultural na vida economica. 
Mas pode-se alegar (Alexander, 1982a, p.l24-40) que a inten~o 
de Durkheim, naquele capitulo, foi salientar a necessidade de um 
Estado relativamente auronomo e regulador. Alem dis so, ignorou 
por completo 0 Livro II da Divisdo do trabalho, no qual Durkheim 
apresentava uma analise ecol6gica e mesmo materialista das cau
sas da mudanya social. Parsons tambem dedarou que a ultima 
obra de Durkheim, As formas elementares da vida religiosa, era urn 
desvio idealista do tratamento multidimensional da solidariedade 
apresentado em seu escrito anterior. No entanto, como Parsons 
na verdade passou por cima de partes substanciais desse texto, 
dificilmente poderia extrair tal condusao. ra1ece muito mais 
prov:ivel que os escritos posteriores de Durkheirn fossem consis
tentes. Nesse caso, 0 idealismo que para Parsons nao passava de 
urn desvio seria, em grande medida, uma das caracteristicas da 
obra madura de Durkheim. A leitura apressada de Parsons aca
bou permitindo que a enfase normativa unilateral dos trabalhos 
de Durkheim, durante os ultimos vinte anos, escapasse pratica
mente incalume. 

A interpreta~o que Parsons fez de Durkheim - nao a despei
to, mas por causa de seu brilhantismo - foi inspirada, assim, pelos 
interesses teoricos que, no periodo seguinte it publica~ao de Emu· 
tura, estabeleceram as principais linhas da obra funcionalista. 0 
mesmo e ainda mais verdadeiro no caso de sua analise de Weber. 
Em primeiro lugar, Parsons ignorava a tensao existente entre 
teoriza<;ao normativa e teoriza((3.o instrumental, que permeia ate a 
sociologia da religiao de Weber. Mais significativamente, entre
tanto, ele nao conseguiu atinar com a salida sociologia politica 
que Weber desenvolveu em Economia e sociedade: as discussoes 
historicas sobre a transi~o do lar patriarcal para os sistemas feu
dal e patrimonial, que giram quase exclusivamente em torno de 
considera<;6es antinormativas. Somente por ignorar esse impor
tantissimo segmento da obra de Weber, pode Parsons analisar a 
sociologia politica de Weber como um enfoque no problema da 
legitimidade em termos morais e simbolicos. 
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Nos anos posteriores a Segunda Guerra Mundial, a sele¢o e 
interpreta¢o parsoniana dos classicos passou a ser amplamente 
aceita. Sua venera<;3.o pelos escritores classicos era pessoal e ina· 
balavel; ele conseguiu convencer seus contemporaneos a pensar 
do mesmo modo. A cada passo de seu desenvolvimento te6rico 
subsequente, Parsons insistia em que a teoria funcionalista era 
uma combina~o 16gica do caminho aberto por aqueles precurso· 
res. Com efeito, a cada nova fase de sua teoriza<;lio'posterior, Parsons 
"revisitava" respeitosamente Weber e Durkheim - e, a cada 
releitura, sentia~se cada vez mais apto a compreender a promessa 
e os problemas de suas obras nos termos do esquema funcionalista 
que estava sendo gestado. 

Na longa IntrodUft'io de sua traduc;ao a quatro maos de Theory 
of Social and &orwmic Organization [Teoria da O1"ganiz~t'io social e 
econiimicaJ, de Weber, Parsons (1947) percebeu que 0 autor enfatizara 
corretamente 0 contexto valorativo dos mercados e 0 pano de fun
do cultural da autoridade; conciuiu, no entanto, que sua teoria da 
burocracia insistira demais na hierarquia por negligenciar a sociali
za¢o e as notmas profissionais. Esses foram, e claro, os temas de 
The Social S,stem [0 sistema socialJ (Parsons, 1951), publicado qua· 
tro anos depois. De igual modo, no bojo de sua pr6pria aruilise da 
diferencia¢o interna dos sistemas sociais, Parsons examinou 0 tra
tamento de Durkheim da integra<;lio social (Parsons, 1967). Achou 
que Durkheim estava bem mais preocupado com a diferencia<;lio de 
objetivos, normas e valores do que the parecera na interpreta<;lio 
feita trinta anos antes. De novo, ao empreender a tarefa de concei
tualizar uma teoria evolucionista da mudan<;a social, Parsons de
monstrou, grayas a uma pesquisa minuciosa da sociologia da reli
giiio de Weber, que este tambem tinha uma visao evolucionista, 
ponto que Bellah (1959), um dos mais brilhantes discipulos de 
Parsons, j:i. atribuira a Durkheim alguns anos antes. 

Finalmente, h:i. 0 caso de um te6rico cujo status cl:i.ssico Parsons 
56 veio a reconhecer muito mais tarde, lacuna que procurou corri
gir com urgencia. Na teoria funcionalista madura de Parsons, apre· 
sentada em 1951 com a publica<;ao de 0 sistema social, a socializa· 
<;lio desempenhava um papel relevante, fenomeno que tratou a luz 
da psican:i.lise. No Prefacio as edi~oes seguintes de A estrutura da 
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alilo social, Parsons lamentou nao ter incluido Freud na sele<;lio 
dos autores ciassicos. De fato essa amissao, nos anos 50, era peri
gosamente an6mala. Dado que os classicos sao tao importantes, a 
incapacidade de promover uma discussao abalizada de Freud dei
xou seu funcionalismo psicanalitico extremamente vulneravel. Os 
freudianos antifuncionalistas podiam argumentar que a teoria 
psicanalitica nada tinha a vet com socializayao e que, ao contra
rio, ela enfatizava a desorganiza<;ao da personalidade com sua re
volta contra a civiliza<;lio. A partir de 1952, Parsons (1964a, 1964b, 
1955) reservou uma serie de ensaios a demonstra<;lio de que, para 
Freud, a introje<;ao de objetos constituia a base para 0 desenvolvi
menta da personalidade; ora, a introjeyao de objetos era apenas a 
internalizac;ao de valores com outro nome. ..., 

Quando, no final da decada de 1950, surgiu um movimento 
te6rico e empirico contra 0 funcionalismo, a interpretac;ao 
parsoniana dos classicos tarneu-se urn de seus elementos princi
pais. Tambem esse desafio nao era um esfor<;o autoconsciente de 
desconstru<r3.0, quer dizer, naG era urn movimento que revelasse 
os interesses te6ricos subjacentes a discussao classica como tal: 
representava apenas uma discussao voltada em parte para "a orga
niza~o do registro historico". Entretanto, os interesses teoricos e 
as estrategias interpretativas, ate onde se podia reconhece-los, eram 
atribuidos unicamente ao pr6prio Parsons; em relac;ao as suas pro
prias pesquisas, esses criticos tinham de manter intacta sua atitu
de ingenua. 

Uma prova da forya de Parsons e 0 fato de, nas etapas iniciais 
desse processo, as mais gritantes ausencias de sua constru<;:3.o classi
ca serem tio pouco notadas. Hinkle (1963, 1980) defendia a Ie· 
gitimidade da velha tradi<;lio americana, tanto institucional quan
to pragm:i.tica, insistindo em que ela fosse vista como um corpo 
sofisticado de teoria par direito pr6prio. Mas essa tese, amparan
do sua constru~ao da hist6ria, pode passar realmente por uma 
defesa da constru<;lio te6rica de Parsons, como sugere 0 titulo de 
um artigo anterior de Hinkle, "Antecedents of the Action 
Orientation in American Sociology before 1935" [Antecedentes 
da orienta<;lio da a<;lio na sociologia americana antes de 1935J. 
Coser insurgiu·se muito mais agressivamente contra a seletividade 
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de Parsons em sua tese de doutorado sobre 0 conflito de orienta· 
<;iio na antiga sociologia americana, sublinhando sua orienta<;iio 
problematica e sua teoria institucionalista. Contudo, apenas urn 
resumo dessa tese chegou a ser publicado (Coser, 1956, p.15·31). 

A tese de doutorado de Levine, em 1957, comparava Simmel 
e Parsons, deixando implicito pelo menos que alguma semelhan<;3-
existia entre Parsons e esse importante autor mais antigo que ele 
ignorara completamente. Por mais de vinte anes, no entanto, tam
bern essa disserta<;iio permaneceu inedita. Quando finalmente veio 
a luz - numa serie em offset reservada a trabalhos nao-publicados 
ou esgotados -, Levine (1980) tornou as implica<;oes de sua intro
du<;ao a Simmel mais criticas e explicitas. Numa nova Introdu,iio, 
salientou a decisao de Parsons de eliminar do manuscrito defmiti· 
vo de A estrutura da a,iio social urn capitulo sobre Simmel. Isso 
demonstrava, segundo Levine, que Parsons selecionara "os classi
cos de modo a corroborar seu interesse "tendencioso", teorica
mente aprioristico. Parsons excluira Simmel porque inclui·lo sig· 
nificaria disseminar uma influencia antifuncionalista. Embora essa 
acusa~o de amissae se justifique, nae se justificam as razoes de 
Levine: seu argumento de que incluir Simmel fomentaria uma 
visao antifuncionalista baseia-se na suposi<;ao empirica de que a 
obra de Simmel possui urn significado inequivoco. 

A mais not6ria ausencia na interpreta~o de Parsons, entre
tanto, a figura de Karl Marx, nao recebeu atenyao consensual 
nessa primeira fuse. Mostrarei mais adiante, alias, que sornente 
gra<;3-s a polemica no seio da escola parsoniana e sob 0 disfarce de 
uma "teoria do conflito" e que Marx come~ou a ser discutido. S6 
depois que 0 funcionalismo foi mais ou menos subjugado pelos 
seus adversarios e que Marx despontou explicitamente. Quando, 
em 1968, Zeitlin pos de pernas para 0 ar a constru<;iio parsoniana, 
declarando que suas figuras classicas nao passavam de conserva· 
dores cuja obra s6 podia ser entendida como rea~ao a Marx, sua 
ideia tambem nao mereceu grande aten~aO.lO 

10 E preciso enfatizar aqui que estOll falando da discussao apenas no ambito da 
disciplina da sociologia em sua definic;ao restrita. Na Franc;:a e na Alemanha, 
e 6bvio, Marx nunca deixou de ser 0 centro do debate intelectual mais am
ple. Aqui, que se pense unicamente em Sartre e na Escola de Frankfurt_ 
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o que mais alimentou 0 movimento antifuncionalista emer
gente de fato foram as ausencias mais sutis na interpreta<;:ao 
parsoniana de Durkheim, Weber e Freud. Aqui, 0 interesse tOOri· 
co original consistia em restaurar uma teoria sOciol6gica mais 
orientada para 0 poder e mais concentrada na economia. 0 inte· 
resse secundario era recuperar a importiincia da a<;ao contingente 

contra 0 que se supunha ser 0 enfoque de Parsons na ordem cole· 
tiva como tal. Assim, em meados dos anos 50, Gouldner (1958) 
publicou a primeira tradu<;iio inglesa de Socialism and Saint·Simon 
[0 socialismo e Saint-Simonl, de Durkheim, obra do periodo inter· 
mediario a que Parsons nunca se referira. Gouldner sustentou 
que essa obra demonstrava a existencia de urn Durkheim materia
lista e radical totalmente avesso ao da tradicao funcionalista. 0 .. ., 
fato de essa pnitica interpretativa ser tosea e ineonsistente em 
compara<;iio com a de Parsons explica sem duvida 0 fracasso rela· 
tivo do livro. Todavia, 0 mais importante sao os interesses te6ri
cos por tras da alega<;iio de Gouldner. Giddens (1972) retomou 0 

tema mais tarde, num periodo bern mais turbulento e por meio 
de uma interpreta9ao bern mais sofisticada. Sua tese de que 
Durkheim apoiava e nao eontestava 0 enfoque institucional e eeo
nomico de Marx - na verdade, de que Durkheim jamais se ocu· 
pou do "problema cia ordem" de Parsons - desempenhou papel 
importante no movimento de repudio a teoria funcionalista nesse 
periodo posterior. De fato, ao elaborar a tese neomarxista para a 
analise estrutural, de que se ocupava nessa epoca, Giddens negou 
peremptoriamente a visao desenvolvimentista que Parsons tinha 
da obra de Durkheim; invertendo a analise de Parsons, ele rebai· 
xou As forma, elementares e promoveu A divisiio do trabalho como 
o ponto alto da obra de Durkheim. Martindale (1960) e Bendix 
(1971) condenaram a interpreta<;iio voluntarista de Parsons de outra 
maneira. N a qualidade de weberianos que enfatizavam 0 poder, os 
movimentos politicos e a eontingencia, insistiram em que 
Durkheim na verdade propunha uma abordagem organicista e 
antiindividualista. 

Foi Bendix, e claro, quem decidiu demonstrar que 0 Weber 
"real" nao tinha praticamente nada em comum com 0 retrato 
normativo eneontrado na obra de Parsons. Bendix sustentcu que 



64 JEFFREY C. ALEXANDER 

o Weber de Parsons se baseava em mas tradu<;6es idealistas de 
conceitos-chave, por exemplo, a caracteriza\ao parsoniana de 
Herrschaft como "coordena¢o imperativa" em tugar de "domina
<;li0", segundo uma tradu~ao mais literal do alemao. Ele tambem 
afirmou que Parsons subestimou a sociologia politica de Weber e 
seus escritos sabre controle patrimonial. Para Bendix, essa discus

sao de Weber era simplesmente 0 outro lado de sua tentativa para 
construir uma sociologia comparativa especificamente hist6rica 
(por exemplo, Bendix, 1978). Coube ao trabalho de toda uma 
vida de urn discipulo de Bendix, Guenther Roth, revelar esse Weber 
alternativo num estilo mais didatico e pormenorizado. Que houve 
uma franca ambi\:lo trorica por tras cia reconstru<;:ao minuciosa 
feita por Roth (1978) da Economia de Weber, prova-o sua insisten
cia, na longa Introdu<;ao, sobre a orienta~ao de conflito de grupo 
na obra de Weber. Quase ao mesmo tempo, 0 disdpulo de Coser, 
Arthur Mitzman (1970), ponderava que, longe de voltar-se para 
valores e integra<;lio, a obra madura de Weber deve ser considera
da uma luta nietzschiana contra a domina<;::io de valores racio
nais. Anteriormente, Wrong (1961) fizera essa revisao do Freud 
de Parsons de urn modo muito mais explicito. Salientara que 
Parsons subestimou excessivamente a enfase na repressao, visivel 

na concep<;lio de Freud do superego e da capacidade aut6noma de 
rebeliao anti-social que Freud atribuiu ao id. 

Entretanto, 0 esfon;o crescente para combater a hegemonia 

da teoriza~ao funcionalista significava algo mais que encontrar 
novos metodos de interpretar os dassicos antigos e eleger novos. 
Significava tambem desenvolver escolas teoricas capazes de propi
ciar uma alternativa sistematica aquila que se considerava a enfase 

caracteristica do funcionalismo. Surgiram dai a teoria do confli
to, a teoria da troca, 0 interacionismo simoolico, a etnometodologia 

e uma forma especificamente sociologica de teoria social humanista 
ou radical. Essas escolas tinham de definir seus proprios dassicos 
e fizeram-no nao apenas em oposi<;:ao as interpreta<;:6es de Parsons, 

mas em oposi~ao ao proprio Parsons. E que durante 0 periodo do 
p6s-guerra, que assinalou sua ascensao, a obra de Parsons se tor

nara tam'bem urn chissico no sentido contemporaneo. Ficou en

volta num carisma luminoso a ponto de as dedara~6es de Parsons 
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passarem a ser veneradas em si mesmas, a ser aceitas nao por sua 
for~a teorica, mas porque eram dele e so dele. Em contrapartida, 
a interpreta<;:3.o da obra de Parsons tornou-se uma industria me
nor (ver Alexander, 1983, p.289-31O), pois provar que Parsons 
dissera ou nao dissera alguma coisa equivalia a encetar uma dis
cussao te6rica per se. 

As escolas que proliferaram na esteira dos adversarios do 

antifuncionalismo tinham, portanto, uma dupla tarefa. Predsa
yam encontrar novos classicos e livrar-se desse contemporaneo 
recem-dassicizado. Na funda~ao de cada nova escola teorica pode
mos vislumbrar esse duplo movimento. Parsons e os velhos dassi
cos tinham de ser separados. E conseguiu-se tal feito, primeiro, 
pela afirma~ao de que os dassicos nao eram aquilo que Parsons 
dissera que fossem, e, segundo, pela afirma~"", de que Parsons 
nao era aquilo que pretendia ser. Quando Pope (1973) e seus 
colegas (Cohen, Hazelrigg e Pope, 1975) exigiram, numa serie de 
ensaios amplamente discutidos, a "desparsonaliza<;:ao" dos dassi
cos, essa dupla inten<;:ao estava sendo daramente expressa. 

Vejamos, por exemplo, a teoria do conflito. Os textos-chave, 
nesse movimento, eram Key Problems in Sociological Theory [Proble
mas·chave da teoria sociological (1961), de Rex, Class and Class 
Conflict in Industrial Society [Classes e conflito de classes na soeieda
de industrial] (1959), de Dahrendorf, e The Functions of Social 
Conflict [As fun,oes do conflito soeial] (1956), de Coser. Para sus
ten tar que a teoria socio16gica sistematica devia centrar-se no con
flito, eles tinham de sustentar tambem que a teoria funcionalista 
se centrava na estabilidade. Ao inves de alegar isso simplesmente 
no nivel da teoria sistematica ou do trabalho empirico, cada qual 
buscou uma interpreta~o do "significado" da obra de Parsons. 
Par urn lado, a interesse te6rico que aplicaram a tarefa permitiu 
que muitos pontos fracos da obra de Parsons viessem a lumej par 
outro, apenas produziu urn novo campo semi6tico de ausencias 
em substitui<;:ao ao de Parsons. 

As leituras conflitantes de Parsons ignoraram, por exemplo, 
toda a serie de ensaios "funcionalistas" dedicados ao poder e a 
mudan0, que Parsons publicara de 1938 a 1950, e, 0 que talvez 
seja mais significativo, 0 fato de essa hist6ria ter-se voltado direta

mente para 0 problema da mudan0 apos a publica~o de 0 sistema 
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social em 1951. A destrui~ao de Parsons estava simbioticamente 
ligada it constru~o de Weber e Marx. Rex saudou Marx como 
urn teorico anti·superestrutural do conflito; Dahrendorf mostrou 
urn Weber interessado somente na teoria do poder coercitivo. A 
constru~o de Coser dos chissicos era diferente porque ele entro· 
nizava Simmel e Freud como as mestres te6rkas do conflito e da 
mudan~. Urn ana antes da publica~ao do livro de Coser, as bases 
para essa discussao ja haviam sido lan~das no mundo de lingua 
inglesa por Bendix, 0 eritico de Parsons da vertente weberiana, 
que ofereceu uma tradu<;ao de Conflict and the Web of Group 
Affiliations [0 confLito e a rede de afilia<;oes grupais] (1955). 0 mais 
destacado teorico sistematico da escola do conflito, Collins (por 
exemplo, 1968, 1975, 1986), continuou a desafiar a classiciza~o 
de Parsons e a reestruturar a velha tradi<;ao ciassica praticamente 
nos mesmos termos. 

A teoria da troea apareceu primeiramente com a colabora¢o 
de Homans (1958) no numero do American Journal of Sociology 
comemorativo do aniversario de nascimento de Simmel. Depois 
de elaborar a sistematica dessa teoria em Social Behavior [Compor' 
tamento social] (1961), Homans defendeu sua legitimidade 
reinterpretando 0 principal classico contemporaneo em sua fala 
como presidente da Associa~o Americana de Sociologia, tres anos 
depois. Esse discurso, "Bringing Men Back In" [Trazendo os homens 
de volta] (Homans, 1964), apresentou uma leitura de Parsons como 
"a<;:ao anti-humana", alem de classificar de antiparsoniano urn de 
seus melhores disci pulos (Smelser), 0 que se tomou a justificativa 
polemica mais importante da teoria individualista nos anos que 
se seguiram. S6 muito depois as raizes ciassicas cia teoria cia troea 
foram estabelecidas de urn modo mais positivo em discuss6es (por 
exemplo, Lindenberg, 1983) sobre a import:i.ncia da economia 
politica de Adam Smith. 

A situa~ao interpretativa da etnometodologia foi, a principio, 
bastante diferente. Tanto em virtude de os axiomas fundamentais 
de Garfinkel serem - como ele proprio admitiu durante muito 
tempo - apenas parafrases sucintas de obras fenomenologicas 
anteriores, quanta em virtude de sua amhi<;:ao te6rica nao se ter 
desenvolvido suficientemente naqueles anos iniciais, Garfinkel 
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(1963) tentou introduzir 0 trabalho de Schutz entre os c1assicos, 
ao lado do de Weber e Parsons. Quando se tomou explicita a 
inten~o de Garfinkel em criar a escola da etnometodologia, entre
tanto, sua liga~o com os classicos tomou·se mais complexa. Nao 
bastava uma \eitura pessoa\ de Schutz, pois is so encobria a simpa· 
tia de Schutz pela enfase de Weber nos valores sociais. As referen· 
cias a obra de Schlitz per se tornaram-se raras e esparsas, porquan

to a etnometodologia (Garfinkel, 1984) estava em vias de ser 
apresentada como corrente exclusiva de estudos empiricos. Ao 

mesmo tempo, a interpreta~ao de Parsons por Garfinkel sofreu 
uma inversao. Propor uma alternativa a teoria de Parsons exigia 
que Garfinkel contestasse a estatura classica de Parsons. Ele tinha 
de fazer isso de qualquer maneira, pois seus novos interesses teo. 
ricos obrigavam·no a considerar Parsons de-modo diferente. 
Garfinkel declarou enta~ que, para Parsons, os agentes eram 
"dopados culturais" que se conformavam as normas de uma for
ma irrefletida e acritica. Conseqiientemente, quem valorizasse os 
elementos criativos e rebeldes da a<;:io humana deveria fazer 0 

tipo "antiparsoniano" de trabalho fenomenologico. 
o mesmo efeito foi produzido pela aberta oposi~o de Blumer 

(1969) a teoria parsoniana, que ajudou a ressuscitar Mead como 
patrono do interacionismo simbolico (cf. Strauss, 1964). Pela 
mesma epoca, outros interacionistas (Stone & Farberman, 1967) 
sustentaram que a obra posterior de Durkheim, longe de consti· 
tuir urn endosso da ordem moral, preceituava na verdade urn 
rapprochement com a fe individualista do pensamento pragmatista. 

A socio\ogia radical ganhou terreno principalmente nos Esta· 
dos Unidos, e quase pelos mesmos caminhos. Aqui, os livros· 
chave (ambos publicados em 1970) eram A Sociology of Sociology 
[Uma sociologia da sociologia], de Friedrichs, e The Coming Crisis of 
Western Sociology [A crise iminente da sociologia ocidentall, de 
Gouldner. Agindo dentro de urn contexto americana liberal, ne· 
nhum desses te6ricos defendeu a import:i.ncia do autor classico 
que Parsons deixara de lado, a saber, Marx. Insurgiram·se, ao con· 
tratio, contra a validade ideologica de Parsons. Se se pudesse pro· 
var que Parsons estava do lado do Establishment politico, as possi· 
bilidades de uma sociologia altemativa e radical imediatamente se 
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legitimariam. Assim, enquanto alguns teoricos anteriores (por 
exemplo, Hacker, 1961) ressaltavam a tensilo entre as teorias suo 
postamente organicistas de Parsons e seus ideais liberais·reformis· 
tas, Friedrichs procurou interpretar Parsons como urn idealista 
do Estado tecnocnitico e burocnitico, ao mesma tempo que 
Gouldner 0 aliava ao capitalismo pre·buroccitico e individualista. 
A reinterpreta,ao de Gouldner inaugurou dez anos de urn traba· 
lho sistematico, de natureza empirica e historica, orientado para a 
esquerda, muito do qual pontilhou as paginas do jornal de 
Gouldner, Theory and Society [Teoria e 50eiedade}, que tentava "re· 
novar" a sociologia sob os auspicios dos classicos da teoria do 
conflito, da etnometodologia e da teoria critica gouldneriana. So 
no fim desse periodo Gouldner (1980) tentou de forma ambiciosa 
colocar Marx no panteilo dos classicos. Fato revelador da rela,ilo 
intima entre hist6ria e sistematica e que, na epoca em que compos 
sua ultima obra - quando seus interesses tearkas e ideo16gicos se 
haviam tornado francamente anti·stalinistas -, Gouldner come.,ara 
a let as implica<;:6es politicas contemporaneas da obra de Parsons 
com mais simpatia e urn espirito mais liberal (Gouldner, 1979, 
1980, p.355·73). 

Ao que parece, a fase final de sua demoli<;ilo da interpreta,ilo 
parsoniana dos classicos constituiu urn golpe contra os funda· 
mentos factuais da obra de Parsons de 1937. Segundo essa acusa· 
~o, Parsons distorcera os chissicos potque almejava urn metoda 
de atualiza<;ao, ou seja, sua leitura dos textos anteriores era "ten
denciosa" potque naG repelira as preocupa<;6es te6rkas contem
poriineas em favor de urn relata verdadeiramente historico. Jones 
(1977) afirmou que Parsons ignorava 0 meio intelectual de 
Durkheim, insinuando que 0 conhecimento desse meio revelaria 

urn te6rico ocupado, nao com quest6es teoricas gerais, mas com 
detalhes da vida religiosa dos aborigines. Carnic (1979) e Levine 
(1980) chegaram mais perto do cerne teorico da Estrutura da a<;iio 
social. Na opiniao deles, urn exame historicamente responsavel 
do utilitarismo revelaria que dificilmente as teorias orientadas para 
o valor, oriundas da sociologia classica, se voltariam contra a teo
ria individualista e racionalista, como queria Parsons. Sustenta· 
ram que 0 utilitarismo fora, ele proprio, uma teoria orientada 
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para a moral e que, por isso, toda a reconstruyao parsoniana 
dos "avanyos" da tradiyao sociologica classica eram basicamente 
falhos. Caracteristicamente, sua tese foi lan~ada sob 0 estandar· 
te da objetividade historica, e eles apresentaram seus relatos como 
meras exposi,6es destituidas de pressupostos teoricos. Confor· 
me ja demonstrara a valiosa historia intelectual de Hirschman 
(1977, p.l08·10), entretanto, e bern possivel que urn pesquisa· 
dor igualmente "objetivo" leia a obra do proprio Adam Smith, 
sob 0 ponto de vista moral, como uma abertura para 0 racio
nalismo individualista e 0 pensamento utilitarista. Assim como 
ocorrera com os esforyos mais sistematicos que os precederam, 
esses argumentos historicistas dependiam dos interesses teori
cos subjacentes a interpretayao e nao de uma leitura neutra da 
literatura historica em si. ..., 

Gra~as a ajuda dessas interpreta,6es sobre os classicos, as 
novas escolas teoricas lograram, em meados dos anos 70, con
trolar mais ou menos 0 discurso sociologico geral. As reinter
pretayoes de Parsons ja nao se impunham. Os classicos que dei
xara de lado haviam ressurgido e os que ele elegera foram 
"reapresentados" de modos diferentes. Em 1972, Lukes publi· 
cou uma biografia intelectual de Durkheim que foi saudada como 
a maior obra interpretativa dos ultimos anos. Em seu exame 
aparentemente minucioso das polemicas suscitadas pela obra de 
Durkheim, Lukes simplesmente nilo incluiu toda a interpreta,iio 
de Parsons. 

Somente agora que a amea.,a a hegemonia de Parsons quase 
se completou e que Marx desponta finalmente como urn classico. 
De fato, para os te6ricos europeus e para a nova gerayao americana, 

Marx aparece como 0 unico classico a que a ciencia social tern de 
recorrer. 0 jogo entre presenya e ausencia nas interpretayoes 
de Marx rouba a cena. Humanistas como Avineri (1969) e 
lukacsianos como Ollman (1971) preferem 0 jovem Marx, mas 
Althusser, com sua compreensao bern mais sistematica e exigente 
da importancia de sua obra posterior, acabou por impor-se 
(Althusser, 1969; Althl.!sser & Balibar, 1970). Obras como as 
Grundrisse, a esbo,o do Capital, foram traduzidas e imediatamen· 
te debatidas (comparar, par exemplo, Nicolaus [1973] com 

_._'-'-'-' -_.- .. ,---



r 
I 

10 JEFFREY C. ALEXANDER 

McClellan [1976])11 em termos da importi.ncia de suas implica
<;6es para essa polemica interpretativa. A enfase nas obras anteriores 
ou posteriores desempenhou um papel crucial na determina<;lio 
do enfoque empirico - forma<;lio das classes ou superestruturas 
ideo16gicas, processos economicos ou alienayao, velhas ou novas 
classes trabalhadoras - de um amplo leque de pesquisas. 

Na Inglaterra, por exemplo, surgiu um vigoroso movimento 
de trabalho empirico chamado "estudos culturais" (por exemplo, 
Bennet et ai., 1981; Clark et ai., 1979; Hall et ai., 1980). Analisan
do os simbolos e sua rela<;lio com os conflitos de classe e os con
flitos sociais, esse movimento inspirou-se (ver Cohen, 1980, Hall, 
1981) quase que inteiramente nos classicos de tradi<;lio marxista e 
na versao caracteristicamente briti.nica que Williams fez da 
teoriza<;lio mais ortodoxa de Althusser sobre os aparatos ideol6gi
cos do Estado. Nem Durkheim (que, na constru<;lio de Parsons, 
era 0 pai da teoria simb6lica), nem Weber ou mesmo 0 proprio 
Parsons eram privilegiados pelos pesquisadores briti.nicos com 
urn status exemplar. Urn contraste instrutivo pode set vista no 
movimento americana de analise cultural, que anteriormente se 
cristalizara em tome da analise da religiao civil de Bellah (por 
exemplo, Bellah e Hammond, 1980). Por derivar de Durkheim e 
Parsons, diferia da tradi<;lio briti.nica em aspectos empiricos, ideo
logicos e te6ricos fundamentais. Poucos contrastes oferecem evi
dencia mais cabal da hegemonia das obras classicas. 

11 Em 1971, McClellan, que defendia urn Marx mais fenomeno16gico e a exis
tencia de urn vinculo entre suas obras de juventude e maturidade, traduziu 
cerca de 100 das mais de 800 paginas de Grundrisse. Na Introduc;ao (1971, 
p.l2), salientou assim a relevanda do texro: "A conrinuidade entre os Manus
critos lisco e, Manuscritos econOmico..filos6ficos de 1844, que tipificam 0 'velho' 
Marx] e os Grundrisse e evidente ." Urn ponto, em particular, enfatiza essa 
continuidade: os Grundrisse sao mo 'hegelianos' quanto os Manuscritos de 
Paris [de 1844]". Embora a tradu~o de Nicholas aparecesse dois anos rnais 
tarde, exibia a virtude obviarnente erudita de ser anotada e completa. Nao 
obstante, fica claro desde a primeira das 60 paginas do Prefacio que este ensaio 
e urn meio destinado a mostrar sua oposi'iiO te6rica aos escritos de juventude. 
Na primeira pBgi.na se l~ que 0 manuscrito a seguir "apresenta os elementos
chave da demolic;ao da filosofia hegeliana par Marx" (Nicholas, 1973, p.1). 
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Nao s6 as constrw;6es de Parsons ruiram como 0 proprio 
Parsons foi sendo afastado cada vez mais de cena. Em micros
sociologia, debates sobre Homans, Blumer, Goffman e Garfinkel 
substituiram os debates sobre Parsons; agora, disputas quanta ao 
significado de sua obra e que faziam as vezes de teoriza<;lio siste
matica. Em macrossociologia, urn amalgama das teorias criticas e 
do conflito desalojaram Parsons a tal ponto que a nova "aborda
gem estrutural podia negar por completo os fundamentos classi
cos e nao-empiricos" (por exemplo, lieberson, 1980; Skocpol, 1979; 
Treiman, 1977). Um marco dessa desclassiciza<;lio foi alcan<;ado 
com a publica<;lio, em 1976, de New Rules of Sociological Method 
[As novas regras do metoda sociologico], de Giddens, em que se Ie 
que nao apenas as ideias de Parsons agridem a boa teoria como os 
classicos de Parsons, Durkheim e Weber coti.1tituem os maiores 
obstaculos ao progresso te6rico no futuro. Giddens (1979,1981) 
se prop6e a desenvolver um elenco completamente diferente de 
classicos, do qual ate Marx fica de fora. 

A esta altura, no entanto, e de crer que a tentativa de banir 
definitivamente a construyao de Parsons deva ser vista antes como 
urn movimento pendular que uma sucessao progressiva. Tentati~ 
vas anteriores de "navegar contra a mare", feitas inteiramente a 
partir da tradi<;lio parsoniana - Eisenstadt (1968) sobre Weber, 
Smelser (1973) sobre Marx, Bellah (1973) sobre Durkheim -, indis
cutivelmente falharam. Ao contrario, esfor<;os mais recentes para 
preservar a importi.ncia dos classicos de Parsons e a preocupa<;lio 
caracteristica deste com as dimens6es culturais das teorias daque
les classicos tem sido mais bem-sucedidas (Alexander, 1982b; 
Habermas, 1984; Schliichter, 1981; Seidman, 1983a, Traugott, 
1985; Whimpster & Lash, 1986; Wiley, 1987). A defini<;lio da 
teoria americana como uma alternativa individualista ao coletivis~ 
mo dos classicos europeus tambem comeyou a ser seriamente ques~ 
tionada (ver, especialmente, Lewis & Smith [1980J, mas tambem 
Joas [1985]). Existe mesmo um movimento para resgatar a estatu
ra ciassica do pr6prio Parsons. Numa curiosa meia-volta, Habermas 
declarou que "nenhuma teoria social pode ser levada a serio hoje 
se nao estiver pelo menos relacionada a Parsons" (1981, p.297). 
Minha pr6pria obra (1983, 1985) vai pelo mesmo caminho, e 
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sugiro que uma tradi<;3.o "neofuncionalista", baseada num Parsons 
reconstruido e em suas raizes classicas, e vhivel. Finalmente, as 
pressupostos do "novo estruturalismo" vern senda explicados e 
criticados (Alexander, 1984, Sewell, 1985). Com efeito, com~a a 
ser aventado nao s6 pelos te6ricos (Alexander, 1987b, Thompson, 
1985), como por destacados analistas empiricos dessa tradi<;iio 
(por exemplo, Fenton, 1984; Hunt, 1987; O'Connor, 1980; 
Traugott, 1984), que as ideias de Durkheim sobre estrutura ainda 
desempenham papel relevante. 

Esse exame do debate classico no periodo do pOs-guerra foi 
necessariamente parcial. Se houvesse espayo, por exemplo, 0 modo 
com que as discussoes sabre os classicos ajuciaram a estruturar as 
subareas empiricas da sociologia deveria ser explorado." Alem 
disso, nos limites de minha discussao, eu nao poderia nem de
monstrar pormenorizadamente as matizes do debate classico nero 
revelar, em detalhe, como cada discussao realmente se situa na 
teoriza<;ao sistematica, para naG falar do trabalho empirico. A 
despeito dessas limita<;6es, entretanto, ereio que minha tese ana· 
litica foi substancialmente documentada_ Na grande discussao teo. 
rica «sistematica" que marCOll 0 p6s-guerra, a polemica "hist6ri· 
ca" sobre 0 significado das obras classicas desempenhou urn papel 
visceral. 

Ao estabelecer urn novo elenco de autores classicos para a 
discussao te6rica do p6s·guerra, a pesquisa de Parsons revelou 
motiva<;oes tanto intelectuais quanto estrategicas. Mergulhando 
nos escritos de Durkheim, Pareto e Weber, ele chegou a novas 
impressoes da estrutura e dos processos do mundo social. Alem 
disso, ao afirmar que esses autores eram os unicos verdadeiros 
fundadores da sociologia, pode solapar os alicerces de teorias que 

12 A esse respeito, ver a obra de Thompson. Em "Rereading the Classics: The 
Case of Durkheim" [Uma releitura dos ciassicos; 0 caso de Durkheim] (1985; 
cf. Thompson), ele explica que, no desenvolvimento do campo da sociologia 
industrial, interpreta~6es divergentes do Divisao do trabalho na sociedade, de 
Durkheim, desempenharam papel de destaque nos debates especificamente 
empiricos. Recorri muito a discus sao te6rica de Thompson (1985) sobre a 
imporrancia dos classicos, que em parte responde a uma primeira versao do 
presente ensaio. 
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concluira serem perversamente equivocadas. Parsons, ao reivindi
car a "descoberta" dos classicos, foi motivado por interesses te6ri

cos; ao mesmo tempo, dadas as necessarias condic;:6es basicas, sua 
pratica interpretativa era s6lida 0 bastante para convencer a co
munidade cientifico-social de que essas posi<;6es classicas de fato 
haviam prefigurado a sua pr6pria. 

o vinculo entre sistematica hist6rica e sistematica contempo
ranea era tio estreito que a hegemonia te6rica de Parsons s6 pode
ria ser abalada se sua versao da hist6ria classica tambem fosse 
derruida. Uma versao alternativa foi formulada, 0 que ocorreu 
tanto pelas releituras dos classicos de Parsons quanto pela cria<;ao 
de novos classicos. As razoes intelectuais disso sao suficientemen

te claras: teorias vigorosas propiciam visoes ~!pazes de abrir urn 
ample espac;:o interpretativo. Entretanto, a aceitayao dos classicos 
convencionais mostrou-se tambem funcionalmente eficaz, pois 

permitiu aos te6ricos p6s-parsonianos elaborar suas discussoes 
em termos mais ou menos acessiveis a todos. Ironicamente, a 
classiciza<;ao da pr6pria obra de Parsons facilirou sua falencia teo. 
rica, pais ela, igualmente, proporcionava urn meio relativamente 
acessivel pelo qual se podia conte star os meritos das ideias 
funcionalistas. Uma vez que a teoria pOs-parsoniana se fundava 
em parte na obra de Parsons, tentativas recentes de supera·la se 

voltaram nao apenas para os antigos textos classicos, mas tam
bern para os textos de Parsons - e isso, nao s6 por razoes intelec
tuais, mas tambem estrategicas. 

o hurnanisrno e os cIassicos: 
por que 0 desafio historicista esti errado 

Defender consistentemente a imporrnncia dos classicos e rei
vindicar uma relayao inextricavel entre interesses te6ricos con
tempor:i.neos e pesquisas sobre 0 significado dos textos hist6ri
cos. Na primeira parte deste ensaio, defendi essa posi<;ao na esfera 
da teoria sociol6gica. Na seyao anterior, tentei corporifica..la exa
minando 0 desenvolvimento das discussoes sociol6gicas sobre os 
chissicos. Agora, procurarei defender essa posiyao contra as criticas 
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lan<;adas it importi.ncia dos classicos no seio das proprias humani
dades_ Essa e a abordagem historicista da hist6ria intelectual asso
ciada it obra de Quentin Skinner, a qual - nao raro em combina
yao com as pretensas hist6rias da ciencia kuhnianas - tambem 
penetrou significativamente na discussao sociologica (por exem
plo, Jones, 1979; Peel, 1971; Stocking, 1965)_ 

A particular importi.ncia dessa critica se deve ao fato de que 
foram as humanidades que quase sempre apresentaram a alterna
tiva ao reducionismo cientifico-social dos estudos culturais ao 
projeto empirico contemporiineo_ Em termos dos classicos, tal 
como 0 proprio Merton colocou a dicotomia, foram as humanida· 
des que, tradicionalmente, defenderam a singularidade e impor
ti.ncia permanente das contribui,6es classicas_ As humanidades 
estao mais associadas it interpretayao que it explicayao; afinal, foi 
nas humanidades que primeiro se formalizou e se propOs essa 
distinyao_ Alem disso, foi nas disciplinas humanistas - dos estu
dos hist6ricos da religiao do seculo XIX are a teoria literaria con
temporiinea - que a metodologia da interpretayao, bem como a 
pesquisa e a investiga"ao do significado dos textos classicos, mais 
se destacaram_ Finalmente, e a nega"ao da relevancia da interpre
tac.rao textual para as ciencias sociais que subjaz nao apenas a 
injun¢o empirica contra as classicos, mas tambem ao sensa co
mum das proprias discuss6es classicas_ 

Enquanto a injun"ao de Merton da mesela de hist6ria e siste
matica tenta livrar a sistematica da bagagem hist6rica, a teoria 
skinneriana repele a mesela a fim de limpar a hist6ria da macula 
da sistematica_ A intenyao e transformar discuss6es de textos an
tigos em pesquisas puramente historicas, isentas de pressupostos, 
pesquisas que, ironicamente, seriam mais explicativas que 
interpretativas na forma_ Ora, como Skinner aborda 0 problema 
do angulo oposto, a conseqiiencia de seu raciocinio se revelaria 
exatamente a mesma. Se a hist6ria pode ser ate6rica, enta~ a teo
ria pode ser a-hist6rica_ Se os elassicos podem ser estudados sem 
o fardo da interpreta"ao, enta~ a interpreta"ao certamente nao 
precisa invadir a pratica da ci~ncia social destituida de classicos_ 
Skinner oferece a tipo de hist6ria intelectual que Merton queria 
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mas naD conseguia encontrar. 13 Parece-me, no entanto, que sua 
hist6ria te6rica apresenta a mesma qualidade abstrata e antiempirica 
que a de Merton: nao logra explicar 0 papel central do debate 
interpretativo nos estudos culturais contemporaneos_ E a faz, alem 
disso, pela mesma razao: sofre de um empirismo que nega aos 
pressupostos um papel destacado no exame da vida sociaL Alega 
agir assim em nome da razao contra 0 relativismo_ Mas a meu ver, 
s6 depois de reconhecer interesses aprioristicos e que a razao pode 
utiliza-Ios_ 

o que 0 historicismo abomina e a introdut;3.o anacr6nica de 
preocupa,6es atuais na compreensao dos textos antigos_ Skinner 
adverte que essa "prioridade de paradigmas" so pode resultar em 
"mitologias", nunca na descoberta dos proprios textos (Skinner, 
1969, p_6-7)_ Essa adverrencia repousa, e clarorna convic,ao im
plicita de que 0 circulo hermeneutico pode ser rompido_ 0 que 
sustenta 0 historicismo e a cren<;a de que 0 mundo real, em sua 
gl6ria primitiva e remota, 56 se revelara ao investigador se este 
souber como e para onde olhar_ 0 historicismo proporciona esse 
conhecimento por intermedio de sua enfase no contexto e na 
intenyao_ A disponibilidade imediata para estudos culturais de 
contexto intelectual e a intencionalidade do autor constituem os 
mais importantes pressupostos que esteiam 0 historicismo_ Deles 
decorre um terceiro pressuposto que, embora implicito, talvez seja 
o mais importante de todos: a noyao de que textos motivados e 
historicamente situados podem ser lidos e compreendidos sem 
nenhuma dificuldade_ Recordemos que era essa exatamente a 

13 Vale notar que a tradicional "histOria das ideias" e condenada tanto por Skinner 
quanta por Merton. Nilo surpreende que ambos a critiquem por sua natureza 
excessivamente presentista. Na primeira se~o deste ensaio, classifiquei de 
pre-kuhniana na forma a proposta de Merton de uma aborelagem alternativa 
a hist6ria intelectual. De novo, Skinner of ere ceria exatamente a alternativa a 
histOria sistematica que Merton nilo foi capaz de elaborar. 0 que se poderia 
chamar de sua" hisr6ria das ideias" - em oposh;ao a "hist6ria das ideias" -, 
combina perfeitamente com 0 estere6tipo que os cientistas sociais empiricos 
fazem da pesquisa classica, ou seja, esta e puramente hist6rica e portanto 
irrelevante para as preocupac;aes te6ricas contemporaneas. Assim, no ataque 
de Turner a "metateoria", mencionada acima, ele contrasta "fazer teoria" 
com "tra«;ar a hisroria das ideias" (1986, p.974). 
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conclusao implicita no ataque cientifico-social desfechado por 
Merton contra os classicos. Defender a "dificuldade" e a "autono
mia relativa" dos classicos perante a inten<;ao e 0 contexto e, por
tanto, defender a propria pratica interpretativa. Enfim, justamen
te por set a interpreta¢o tao importante e que se cleve proceder a 
mescla de hist6ria e sistematica. A seguir, criticarei cada uma das 
conclusoes em que, por seu turno, 0 historicismo se baseia. 

1 Contexto singular versus contexto infinito 

o historicismo afirma que as conven<;6es lingi.i.isticas de urn 
dado periodo revelam 0 universo intelectual de qualquer obra his
torica em particular. Diz Skinner: "Segue-se dai que a metodologia 
apropriada para a hist6ria das ideias deve definir, em priIjleiro lu
gar, toda a gama de comunica<;6es convencionalmente estabelecidas 
numa determinada ocasiao" (Skinner, 1969, pA9, cf. Jones, 1986, 
p.l4; Peel, 1971, p.264; Stocking, 1965, p.8). Nenhuma duvida e 
aventada quanto a possibilidade de tal recupera<;i[o. Jones, por exem
plo, declara sem rodeios que e possivel chegar "a compreensao de 
todo 0 contexto s6cio-hist6rico onde surgiram as teorias sOciol6gi
cas" (1977, p.355). Quero crer, todavia, que 0 que se deve questio
nar e justamente essa capacidade da historia em espelhar a socieda
de. A sustentar-se 0 nominalismo de Skinner, toda frase significativa 
proferida num determinado periodo historico deveria ser registra
da e analisada, tarefa evidentemente impossive!. 0 contexto socio
hist6rico corno urn toclo nao passa de uma quimera. Se, de outro 
lado, assumirmos uma postura mais realista, haveremos de reeo
nhecer que as generaliza<;:6es feitas sao necessariamente seletivas. 
Sem duvida, a sele<;iio exige compara<;i[o com um padrlo preexistente. 
Nao ha nenhuma anomalia nos escritos mais recentes de Skinner, 
onde parece acatar que a necessidade de sele<;ao refuta a postura 
contextualista que ele proprio tentou estabelecer. 

2 lntem;ao transparente versus intenc;ao opaca 

o historicismo, entretanto, mio e uma forma de determinismo 
social; ele procura levar em conta plenamente a vontade autoria!' 
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o contexto fornece apenas 0 substrato do textOj sao as pr6prias 

intenc;:oes do autor que revelam quais as convenc;:oes que ele quer 
que seu texto ap6ie e supere. De novo, essa pretensao repousa em 
uma confian<;a empirica na transparencia do mundo socia!. Su
poe-se que as intenc;:6es sejam tao recuperaveis quanta os contex
tos. Skinner nao est:i. preocupado com 0 problema da descoberta 
da intencionalidade: basta observar "0 que 0 autor quis dizer" 
(1969, p.22). A replica segundo a qual" e absolutamente impossi
vel recuperar os motivos e inten<;:6es de urn autor" soa, para 
Skinner, "redondamente falsa" (1972, pAOO). Para descobrir in
ten<;:6es e motivos, basta recorrer simplesmente ao "lugar comum, 
mas [ate agora] surpreendentemente indescritivel, sobre a ativida
de do pensamento" (Skinner, 1969, p.30). 

No entanto, e exatamente essa natureza tt>mum do pensa
mento que esteve sujeita a um questionamento radical ao lange 
de quase todo 0 seculo xx. A psicanalise mostrou que as inten
<;6es integrais dos agentes sao desconhecidas ate deles proprios 
agentes, quanta mais daqueles que sequer os conhecem bern. A 

mente repele a inquietac;:ao emocional construindo mecanismos 
de defesa que estreitam drasticamente a compreensao consciente 
do agente (Freud, 1950). Embora as pretensoes pseudocientificas 
da psicanalise tenham sido minuciosamente analisadas, seu ceti
cismo em relac;:ao a autocompreensao racional contaminou a opi
niao intelectual sobre interpreta<;ao e metodo litecirio. Por exem
plo, foram as ideias psicanaliticas que inspiraram em boa medida 
o ataque do New Criticism a interpretac;:ao contextual e intenciona
lista. Segundo Empson (1930), dado que existe uma profunda 
ambig0idade na origem das obras mais poderosamente imaginati
vas, os textos estao repletos de contradiC;:6es insoluveis, de sorte 
que os leitores se veem obrigados a inventar interpreta<;6es sobre 0 

significado e a inten<;ao do autor. Isso comprova, de modo inelu
civel, a autonomia do texto, pois explicita que sequer 0 autor 0 

controla de forma consciente. Minha obra sobre 0 caciter contradi
torio das grandes teorias sociais (por exemplo, Alexander, 1982b, 
p.301-6, 330-43) tambem sugere que 0 "engano inconsciente" e 
endemico nessas teorias. Diante disso, perseguir 0 significado de 
uma teoria at raves da intencionalidade consciente do autor e, 
seguramente, pura perda de tempo . 

J 
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Inspirados pela psicanalise e, ainda, pela teoria cultural, 0 

estruturalismo e a semi6tica chegaram ao mesma ponto de vista. 
Insurgindo-se contra 0 intencionalismo de Sartre, Levi·Strauss 
insiste em que a lingiiistica estrutural demonstra a exisrencia de 
uma "entidade totalizante" que se encontra "fora (ou abaixo) da 
consciencia e cia vontade" 1 acrescentando que essas forma<;:6es 
lingiiisticas constituem prototipos para qualquer texto cultural 
(Levi·Strauss, 1966, p.252). Ricoeur faz 0 mesmo raciocinio. Para 
ele, 0 discurso escrito e passivel somente porque dispomos de 
recursos simbolicos que transcendem a especificidade situacional 
e a intencionalidade imediata. Ja a inten<;ao imediata da elabora· 
<;ao do texto quase nao pode ser conhecida por aqueles que 
enfrentam os textos escritos ja redigidos: "A trajetoria de um tex· 
to foge ao horizonte finito vivido por seu autor. 0 que otexto diz 
agora importa muito mais do que 0 que 0 autor quis dizer" (Ricoeur: 
1971, p.534). A filosofia hermeneutica defende essa conclusao do 
ponto de vista do proprio metodo historico. Gadamer afirma que 
a coincidencia entre a intencionalidade do autor e 0 significado 
textual e irrelevante, pois a intencionalidade e algo que 0 historia· 
dor nao consegue recuperar. Transformando a necessidade em 
virtude, ele expo<: uma perspectiva dialogica na qual os textos so 
se revelam gra~s a interlocuyao num contexto hist6rico: "0 ver
dadeiro significado de um texto, para 0 interprete, nao depende 
da contingencia do autor nem daqueles para quem foi original· 
mente escrito. Em parte, ele e tambem determinado pela situayao 
histOrica do interprete e, portanto, pela totalidade do curso obje· 
tivo da histOria (Gadamer, 1975, p.264). 

3 Textos explicitos versus textos polivalentes 

o postulado mcito que da corpo a concentrayao exclusiva ao 
historicismo no contexto e na intenyao considera desnecessario 
estudar 0 significado de urn texto em si, isto e, privilegiar 0 texte 
qua texto. Por tris desse postulado existe uma teoria pragmatica e 
anti·semiotica do significado. Os historicistas afirmam que 0 sig' 
nificado de um texto qualquer em uma ocasiao dada determina e 
esgota seu significado. A pritica e nao a significayao textual e que 

A IMPORTANCIA DOS CIASSICOS 79 

se torna 0 objeto de investigayao. Nas palavras de Skinner: "0 usa 
da proposic;ao relevante por urn agente especifico numa ocasHio 
especifica, com a intenyao espedfica (sua intenyao) de fazer uma 
afiTm~iio especifica (1969, p.50). Invertendo Ricoeur, Skinner 
insiste em que um texto e "apropriado a sua situayao de um modo 
que seria simplesmente ingenuo tentar transcender" (1969, p.50). 
Eis ai uma abordagem nominalista, centrada no agente. Os textos 
sao instrumentos de a<;:ao intelectual; estudawlos e descobrir "0 que 
os verdadeiros agentes histOricos pensaram" (Skinner, 1969, p.29). 

Todavia, se 0 contexto nem de longe estiver definido e nao se 
puder captar a intenyao, e preciso admitir alguma autonomia aos 
textos. Eles precisam ser estudados como veiculos intelectuais de 
direito pr6prio. Com isso nao se nega a inten~o do autor, apenas 
se afirma que a intenyao s6 pode ser descoberta.no proprio texto. 
Conforme assinala Hirsch, "ha diferenya entre significado e cons· 
dencia do significado" (1967, p.n). Os argumentos em prol da 
autonomia do texto derivam dessas crencras sobre a natureza comw 

plexa e oculta da intenyao do autor, pois as inten<;o<:s do autor 
inconsciente podem ser descobertas apenas por meio de um exa· 
me independente do proprio texto. Para Ricoeur (1971), os tex· 
tos apresentam um "excesso de significado". Freud (1913) insiste 
na "superdeterminayao" do simbolismo onirico. Foucault (1970) 
pretende que os discursos ocultos estruturam os documentos es· 
critos da historia. 0 significado extra amplia um texto em virtude 
dos principios organizacionais inerentes a essa forma cultural es
pecifica. Ricoeur considera que esse excesso seja produzido pelo 
mito e pela memfora. Freud encontra a superdeterminayao em 
recursos de construyao onirica como deslocamento e condensayao. 
Os discursos de Foucault se esteiam em modalidades que estabele
oem a arqueologia do conhecimento. 

U m texto e um sistema de simbolos que fixa 0 significado de 
urn autor tanto quanto 0 autor investe significado nesse texto_ 
Para estudar os significados de um texto em particular deve-se, 
pois, estudar as regras especificas desse sistema. 0 pesquisador 
tem de conheoer as regras que governam esse tipo especial de 
atividade imaginativa: como 0 deslocamento e a cor\densayao ope
ram em sonhos, como a logica estrutural (Barthes, 1977) sustenta a 
forma narrativa. Tais regras, que os te6ricos literirios (por exemplo, 

i 
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Hirsch, 1967, p.74, 80) chamam de normas do genero, estio ani· 
nhadas na consciencia dos autores, mas raramente sao inventadas 
por eles mesmos. Justamente pelo fato de serem regras socialmente 
constituidas e transmitidas e que os textos facultam 0 processo de 
comunica<;:ao interpessoal. 

A finalidade do debate cririco e explicitar essas regras e mos· 
trar que elas, e nao outras, produzem 0 significado dos textos. Se 
a argumenta~ao cultural esri fadada a ser relativa, a tentativa de 
Skinner de defender a razao atraves de um subterfugio esri desde 
o inicio condenada.14 A razao s6 pode ser preservada pela 

14 E precisamente essa falha do empirismo que explica a serie de declara¢es 
(que 56 poderiam ser chamadas de retra~6es), de Skinner e seus partidarios 
em resposta ao debate entico sabre sua obra. Skinner (1972), por exemplo, 
tentOll no final separar motivo de inten~ao, alegando que se 0 motivo nao 
pode ser realmente conhecido, a inten~ao pode. Com isso reconheceu a auto
nomia implicita do texto, pois ele agora afirmava que a inten<;:ao s6 seria 
descoberta gra<;:as a compreensao da verdadeira natureza do texto. Mas mes
mo esse ponto sofreu posteriores e significativas restri<;:6es. Skinner (1972, 
pAOS) insiste em que se preocupou "somente com ... a circunstincia de que, 
nao importa 0 que 0 escritor fa<;:a ao escrever, 0 que escreve sera relevante 
para a interpreta<;:ao", nao que a inten<;:Jio do escritor seja a base da interpre
ta<;:Jio per se. Reduziu sua tese a nOlYao de que, "entre as tarefas do interprete, 
esti a recupera<;:Jio das inten<;:6es do autor ao escrever 0 que escreveu", ressal
vando que a inten<;:Jio pode muito bem ser desprezada. Embora "seja sempre 
perigoso ... para 0 critico passar por cima das declara<;:6es explicitas do prO. 
prio autor sobre 0 que fez num determinado livro", ele nao 0 nega, "0 autor 
talvez se enganasse ao reconhecer suas inten<;:Oes ou fosse incapaz de reconhece
las". A obra recente de Jones, 0 mais importante epigono de Skinner em 
sociologia, tambem e eivada de equivocos criticos e retra~6es. Ele agora decla· 
ra Oones, 1986, p.17), por exemplo, que "a disponibilidade (ou indis· 
ponibilidade) contextual de termos descritivos ou classificat6rios nao e 0 

criteria pelo qual nossas assertivas sobre um agente hist6rico possam ser 
consideradas anacronicas ou coisa que 0 valha". Parece aceitar 0 presentismo 
inalteravel da pesquisa textual: "A pratica da ciencia social (inclusive a histo. 
ria) nao apenas se beneficia da imposi<;:ao, aos agentes cujas cren<;:as e compor· 
tamento desejamos compreender, de conceitos e categorias que lhes sao com
pletamente alheios, como exige frequentemente essa imposi<;:Jio". Apesar de 
Jones e Skinner continuarem a defender a posi<;:Jio historicista, a verdade e 
que se tais conclusOes fossem levadas a serio elas acabariam por destruir a 
validade dessa posi<;:Jio. Sou grato a Seidman (1983b; aj b), cuja obra nesse 
campo chamou·me a aten<;:ao para tais contradi<;:Oes e proporcionou esclareci
mentos sabre os problemas aqui examinados com mais vagar. 
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explicita~ao dos pressupostos e por sua sujei~ao ao debate disci· 
plinado. Os pad roes de avalia,ao sao propostos, nao descobertos; 
apenas a persuasao consegue induzir as participes de urn discurso 
a aceiti-los como validos. Por is so a interpreta¢o e a argumenta
~o te6rica andam juntas. "Reconhecer a impossibilidade de de· 
monstrar urn sistema axiomatico", escreveu certa vez Raymond 
Aron, "nao e uma derrota da mente, mas 0 apelo da mente a si 
me sma" (1961, p.l06). 
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o behaviorismo, tal como formulado inicialmente por J. B. 
Watson e mais tarde aperfei~oado por B. F. Skinner, ja foi tratado 
como paria na psicologia e nas outras ciencias sociais. E continua 
a ser tratado como paria na medida em que Skinner nao cessou 
de exagerar 0 poder que ele da as pessoas de criar uma cultura 
melhor (Skinner, 1971). Mas, em ciencia, a verdade difere da 
aplicabilidade; como verdade aceita, 0 behaviorismo deixou de ser 
um paria para integrar 0 corpo principal da psicologia, razao pela 
qual yOU me referir a ele, doravante, como psicologia behaviorista. 
Nem toda psicologia behaviorista moderna deriva diretamente de 
Skinner, como e 0 caso das importantes contribui~6es de Albert 
Bandura (1969, 1973). 

A concep~o fundamental do behaviorismo era estraregica: 
ao inves de analisar consciencia e estados mentais, os estudiosos 
faziam mais progressos em psicologia concentrando-se nos atos 
de homens e mulheres, bem como nos estados observaveis dos 
individuos e seus ambientes, aos quais os atos podiam ser legiti
mamente relacionados. E noo apenas homens e mulheres: os pos-
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tulados da psicologia behaviorista foram inicialmente testados com 
cutros animais superiores. Os behavioristas acreditavam que as 
neurologistas e profissionais afins ainda iriam descobrir as carac
teristicas do sistema nervoso central que validariam as proposi
¢es behavioristas. As vezes, a psicologia behaviorista se distingue 
da psicologia cognitiva, ocupada com 0 pensamento e a percep
<;liO. Nenhuma linha nitida pode ser tra~ada entre ambas, ja que 
ato e percep~o sao insepaciveis. Com efeito, perceber e agir. Aqui, 
no entanto, volto-me para a ponta behaviorista do espectro. 

o presente ensaio examina 0 emprego da psicologia 
behaviorista em sociologia. No entanto, diversos soci610gos, in
clusive os que a rejeitam, ainda ignoram os aspectos principais da 
materia. Nao disponho de espa~o para escrever urn tratado de 
psicologia. Darei urn esbo<;:o e remeterei 0 interessado em saber 
mais a urn born manual. 1 

Em primeiro lugar farei uma distin<;:ao conveniente, embora 
nao absoluta, entre comportamento respondente (reflexo) e aquilo 
que Skinner foi 0 primeiro a chamar de comportamento operante. 
o comportamento respondente e aquele que pode ser produzido 
automaticamente aplicando-se urn estimulo no sujeito. Os exem
plos sao 0 conhecido reflexo patelar e a saliva~ao dos caes de 
Pavlov em contato com 0 alimento. 0 comportamento e genetico 
na origem, produzido por sele¢o natural, embora, e claro, possa 
ser condicionado por estimulos originalmente neutros, como de
monstrou Pavlov. 0 comportamento respondente e sem duvida 
da maxima importiincia. 0 born desempenho adetico, por exem
plo, seria impossivel sem ele. Mas, para a sociologia, e menos 
relevante que 0 comportamento operante, exceto nos casos mis
tos de comportamento emocional. 

No comportamento operante, urn estimulo nao gera imedia
tamente um tipo especifico de ayao. Ao contrario, os animais 
superiores (inclusive 0 homem) sao motivados por impulsos (drives) 
a varios tipos de alimentos, agua, sexo, fuga ou subtrayao a perigos 
e muitos outros: nao sabemos quantos. Os impulsos diferem em 
intensidade de uma especie para outra, de individuo para individuo, 
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de circunstiincia para circunstiincia. Se urn de seus impulsos nao 
for satisfeito, 0 animal revelara primeiro urn notavel aumento de 
atividade, movimentando-se, explorando e investigando seu 
ambiente. A pr6pria atividade pode ser urn impulso. Como os 
respondentes, os impulsos sao usualmente geneticos na origem, 
mas nem sempre - considere-se 0 fumo -, e sao selecionados para 
ajuciar 0 animal a sobreviver e reproduzir-se. 

Em condiyoes naturais e com urn pOllce de sorte, 0 aumento 
de atividade encaminhara 0 animal para uma a<;lio que, se desem
penhada, acarretara a redu~ao do impulso. No jargao de Skinner, 
essa a<;lio tera sido refoTl;ada. E ela que recebe 0 nome de operante. 
Em condi~6es artificiais, como numa gaiola de laboratOrio, urn 
animal faminto mas nao-adestrado, como urn pombo, explorara 
sua prisao e, mais cedo ou mais tarde, bicani lima chave ali colo
cada pelo psic610go, a qual, uma vez acionada, liberara para 0 
pombo uma bolinha de alimento. Neste ponto, devo apresentar a 
primeira proposi~ao da psicologia behaviorista, chamada de "lei 
do efeito" por seu descobridor, E. L Thorndike. A humanidade a 
tern conhecido intuitivamente no correr da histOria. Ei-Ia: se 0 ate 
de urn animal (ou homem) for seguido de uma recompensa, ele 
provavelmente repetira esse ate ou outro parecido. 0 efeito da 
recompensa, que e induzir 0 individuo a repetir 0 atc, justifica a 
afirma<;lio de que esse ato foi refor~do. Uma vez que, em certo 
sentido, a pessoa aprendeu 0 atc, a psicologia behaviorista costu
rna ser chamada de teoria do aprendizado. Na verdade, nao se apli
ca apenas ao aprendizado, ja que tende a sustentar determinada 
a<;lio muito depois de ela ter sido aprendida. Observe-se que, 0 
mais das vezes, a pessoa em questao repetira qualquer ac,:ao segui
da de recompensa, ainda que 0 vinculo entre ambas seja mera
mente fortuito - 0 que abre espa~o amplo para 0 comportamento 
supersticioso. Alguns animais podem aprender tambem por imi
ta<;lio. Se urn deles VO outro realizando urn ate e em seguida obten
do algo que aquele considera recompensador, provavelmente re
produzira 0 atc. E claro, deixara de reproduzi-lo se, no seu caso, a 
recompensa nao vier. Vemos em tudo isso urn pressuposto funda-
mental da psicologia behaviorista: as a~6es de hoje afetam as de 
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uma ciencia historica. As informa,6es em geral dao ao observa· 
dor a impressao de que homens e animais rem objetivos. De fato, 
rem. Nao h:i mal algum em empregar essa palavra, desde que 
reconhe~mos que "objetivo", nesse sentido, naG implica teologia 
e siro cibernetica. 

Muitas pesquisas, nesse campo, utilizaram recompensas que 
podem ser consumidas, como alimentos, mas convem lembrar 
que algumas recompensas nao sao consumiveis, representando, 
por assim dizer, recompensas em si mesmas. 0 sexo e urn born 
exemplo. Os psicologos falam tambem em recompensas negati· 
vas: certas a~6es acarretam naG premios, mas castigos. Conse· 
qiientemente, tada a~o que permita ao animal desviar ou evitar 
o castigo constitui em si mesma uma recompensa. Por outro lade, 
arrebatar uma recompensa e de natureza punitiva, ou, na lingua
gem de Skinner, avers iva. 

Introduzo a seguir 0 que, por conveniencia, considero a se
gunda proposic;ao geral da psicologia behaviorista. Se se reprodu· 
zem as circunstancias que acompanharam uma ac;ao recompensa
da anteriormente, e prov3.vel que a pessoa rep ita essa at;:ao. Essas 

circunstincias recorrentes sao cornumente chamadas estimulos. Os 
trac;os que tornam urn estirnulo eficiente variam. Alguns sao ina

tos, ou seja, fazem parte da heranc;a genetica da pessoa. Outros, 
para sua eficicia, dependem da capacidade da pessoa em reconhe
eet 0 estimulo au a conexao entre 0 estirnulo e a recompensa: ela 
se mostrani mais influenciada pelo estimulo se este estiver mais 
pr6Ximo da recompensa no tempo. 0 proprio estimulo e its vezes 
chamado de estimulo de reforc;o. 

Finalmente, as recompensas podem mlo set inatas, mas ad
quiridas. 0 estimulo que acompanha repetidamente uma ac;ao reo 
compensada pode tornar-se ele mesma uma recompensa, com 
identico efeito em a,6es posteriores que a recompensa original. 
Desse modo, e possivel que urn animal aprenda uma longa serie 
de ac;oes conducentes a alguma recompensa final: uma longa se· 
rie de meios para urn determinado fim. Os seres humanos pare· 
cern capazes de manter series mais longas que os outtOS animais. 

Para certos cientistas sociais, a psicologia behaviorista tetia 
acabado com Skinner; mas, como qualquer ciencia saudavel, ela 
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foi avanc;:ando aos trancos e barrancos, de serte que alguns de 
seus desenvolvimentos fizeram-na cada vez mais relevante para a 
compreensao do comportamento humano. U m desses notilveis 
desenvolvimentos recentes deve ser mencionado aqui. Em seu la
boratorio, Skinner deu aos pombos uma (mica chave para bicar, 
variando a freqiiencia de recompensas para as bicadas e as taxas 
aleatOrias ou intervalos em que as recompensas eram dadas. Oll
servou entio 0 efeito dessas variaveis na taxa de res posta dos 
pombos (hieadas). Nada fez para controlar seu comportamento 
quando nao estavam bicando: eles podiam vagar pela gaiola, ali· 
sar as penas etc. Richard Herrnstein, aluno de Skinner, introdu· 
ziu uma varia<;ao importante. Instalou nao uma, mas pelo menos 
duas chaves na gaiola, que recompensavam segundo diferentes . .., 
taxas medias, embora, uma e outra, em prazos aleatorios. Em 
suma, cada chave era acionada para liberar urn numero medio 
diferente de bolinhas por unidade de tempo. Herrnstein desccr 
briu que, embora precisassem de tempo para alcan<;:ar 0 equilibrio 
esravel, os pombos acabavam por dar em cada chave 0 numero de 
bicadas proporcional its recampensas relativas que ela Ihes dava 
(Herrnstein, 1971). Diz ele: "Se 0 pombo obtinha 20% de suas 
recampensas do disca [chavel esquerdo, destinava a ele 20% de 
suas bicadas. Se obtinha 50% do esquerdo, enrao metade das bi· 
cadas era ali aplicada" (Brown & Herrnstein, 1975, p.SO). Herrnstein 
mostrou que a relac;ao se mantinha com mais de duas chaves. 
Mais importante para meus propositos, a experiencia tambem 
funcionou com seres humanos - mas utilizando-se outros atos 
que nao bicadas, e claro! Herrnstein chama essa rela,ao de "lei da 
adequac;ao" e agora, em vez de falar da "lei do efeito", fala da "lei 
do efeito relativo". Essa lei e da maxima importincia para a com· 
preensao do comportamento humano, ja que diversas ciencias, 
mas principalmente a economia, ocupam-se de escolhas entre a<;:6es 
alternativas e suas recompensas. As escolhas nao precisam ser 
conscientes. 

A lei da adequa<;:ao e interessante nao so por si mesma como 
pelo fato de me facultar a introduc;ao de outra variavel capital. Ate 
aqui me ocupei do grau de suees,o de urn animal na obten,ao de 
urn premio, medindo esse sucesso pela frequencia com que uma 
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ayao repetida era recompensada. Mencionei tambem alguns dos 

diferentes tipos de recompensa, mas nao os diferentes graus de 
recompensa que uma determinada unidade proporciona. Chamo 
essa varhivel de valor. Nas experiencias originais que conduziram 

it lei da adequa<;ao, todas as condi<;6es eram mantidas inalteraveis, 
exceto pelas taxas diferentes de recompensa das duas chaves. Ye. 
jamos agora uma experiencia em que ratos pressionam alavancas 
para obter alimento. As duas alavancas recompensam a taxas di. 
versas, mas neste caso e mais fadl para os ratos pressionar uma 
delas, pais 0 experimentador fez a Dutra mais pesada. Ora, os 

ratos pressionam a alavanca leve com frequencia superior a que a 

lei da adequa,ao postularia. Contudo, um fator corretivo poderit 
restaurar a eficicia dessa lei. Note-se que pressionar a alavanca 

pesada e comparativamente aversive para as ratos, e escapar disso 
e uma recompensa. Em suma, 0 fator corretivo proporciona uma 

medida do valor de fuga it aversao. 0 mesmo dado se sustenta 
para duas alavancas que oferecem dois tipos diferentes de recom. 
pensa, digamos, goles de agua ou bolinhas de alimento. Tambem 
aqui encontramos urn coeficiente que ampara a lei cia adequa<;ao 
(Brown & Herrnstein, 1975, p.81·3). 

Esses resultados provam que, deixando de lado os estimulos, 
ha dois tipos de fatores determinantes da frequencia com que, ao 
escolher entre alternativas, urn animal executara uma a<;:ao e nao 

outra. 0 primeiro e a freqiiencia relativa com que as alternativas 

sao recompensadas. Presumindo que a recompensa e maior que 

zero, chamo isso de proposi,ao do sueesso. 0 segundo e 0 valor 
relativo de uma recompensa em compara,ao com a outra. Dife
ren,"s de valor dependem da condi<;iio do animal: por exemplo, 
teni mais fome que sede? Num espa,o maior de tempo, os valores 
podem ser geneticos na origem; podem tambem ser aprendidos 
pelo individuo gra,as it experiencia pessoal ou ensinados a ele por 
outros membros de sua sociedade. 

As vezes, uma a<;:ao e seguida tanto de premio quanto de cas
tigo. E isso me leva de volta aos ratos escolhendo entre a alavanca 
mais leve e a mais pesada. Eles tendem a pressionar a mais pesada 
com menor frequencia do que a lei da adequa,ao preceituaria. 
Mas por que a pressionam afinal de contas? Porque, apesar de 
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tudo, ela lhes propicia alimento. No entanto, ela os cansa, e 0 

cansa<;:o e aversivo. An pressionar a alavanca mais pesada, os ratos 

desistem da recompensa de evitar a fadiga. Chamarei a recompen· 
sa da qual se desistiu urn custo, como os economistas, e direi que 

a probabilidade de um animal (ou homem) encetar uma a<;iio va· 
ria segundo a recompensa disponivel: premio positivo menos cus

to (recompensa cia qual se desistiu). 
Yale notar que muito do que tenho dito lembra 0 que os 

te6ricos da tomada de decisao no homem chamam de principio 
da escolha racional: ao escolher entre a<;6es alternativas, a pessoa 
tendera a optar por aquela cuja possibilidade de ensejar um deter· 
minado premio, multiplicada pelo valor de uma unidade da reo 
compensa, e a seu ver maior. (Entretanto, nao sei ,bern se, tanto . ., 
para ratos quanto para homens, a proposi<;iio se sustenta igual. 
mente em se tratando dos valores extremos das variaveis.) A per· 
cep<;iio de uma pessoa depende de suas experiencias anteriores 
das a<;:6es, bem como das circunsmncias presentes e passadas que 
as acompanham. Voltarei mais adiante a esse principio, mas, em 
minha opiniao, chamar 0 principio de "racional" nada acrescenta 

ao seu significado, se e que de fato estamos preocupados apenas 
com 0 comportamento real das pessoas. "Racional" e um termo 
normativo, empregado para persuadir alguem a comportar-se de 

determinada maneira. 

II 

Considero as proposi<;:6es que chamei de sucesso, estimulo e 

valor as mais importantes da psicologia behaviorista. Ha inume· 
ros aperfei<;:oamentos dessas proposi¢es e, sem duvida, outras 

seriio ainda descobertas. Neste ponto, devo introduzir somente 
duas proposi<;:6es secundarias, que 0 sociologo conservara junta
mente com as primeiras em seu acervo cultural se quiser com
preender 0 comportamento social humano. Digo·as secundarias 
porque, no comportamento, elas influenciam mais 0 valor que 0 

sucesso. 
Ja mencionei, implicitamente, a primeira. Dou·lhe 0 nome de 

proposi<;iio da privaplo·satisiapio. Se um ato for recompensado com 
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uma taxa superior a determinada media, a valor da recompensa 
diminuini, diminuindo tambem, segundo a proposi<;fio do valor, a 
frequencia com que essa a<;:ao sera executada. Nesse caso, a fre
quencia de execw.:;:ao da alternativa aumentara. Assim, a pessoa 
que foi alimentada are a saciedade nao executar. par algum tem
po uma a<;fio que lhe de alimento. Pelo mesmo motivo, se alguem 
recebeu urn premia inferior a media, provavelmente multiplicani 
a freqiiencia da a<;fio que lhe propiciar. a premia esperado. Recor· 
de-se que as psic610gos que trabalham com animais tentam man· 
ter essa varhivel sob cantrale e conservar as cobaias sempre moti
vadas,o que conseguem refon;ando 0 comportamento a uma taxa 
que naG traga a satisfac;ao. Com efeito, os animais estao sempre 
famintos, como se depreende de seu peso, ou privados de outras 
recompensas. A proposi<;:ao cia priva<;:ao-satisfa<;:ao nao se sustenta 
nos chamados refor~adores generalizados, ou seja, recompensas apren
didas que podem ser utilizadas par seu turno para obter uma 
ampla variedade de recompensas mais especificas. 0 dinheiro e 
um born exemplo. Para muitos e dillcil satisfazer·se com a dinhei· 
fa que tern, a menos que ja estejam satisfeitos com tudo 0 que 0 

dinheiro pode comprar. 
A segunda proposiC;ao e usualmente chamada de proposi<;fio 

da frustra,tlo·agresstlo. Ela descreve uma das formas do comporta
mento emocional que, por razoes que serao explicitadas mais tar
de, nao examinarei aqui em minucia, embora seja de importincia 
capital para a comportamento social humano. Se um animal, a 
hornem inclusive, recebe urn castigo que nao esperava ou nao 
recebe urn premio com que contava, provavelmente exibira 0 que 

e antropomorficamente descrito como calera e revelani compor
tarnento agressivo, definido por Brown & Herrnstein como "todo 
comportamento capaz de provocar dana au sofrimento Ilsico au 
psicol6gico" (Brown e Herrnstein, 1975, p.202). 0 que a animal 
"espera" e, pelo menos em parte, determinado por sua experien
cia passada, mas em parte tambem por sua hist6ria genetica: as
sim, muitas femeas se esforc;am para defender seus filhotes. Em 
geral, a agressao se volta contra aquilo que gerou a frustrac:;:ao, 
como quando esmurramos uma porta que teima em nao se abrirj 
mas, sob pressao, qualquer pessoa ou objeto pode ser a alva. 
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Entretanto, muitos alvos de agressao em potencial sao perigosos 
de atacar porque podem replicar com uma contra-agressao ainda 
mais danosa. Nesses casos, como dizemos, a pessoa "descarrega
ra" em algum objeto menos ameac:;:ador, ou seja, deslocara sua 
agressao. 0 valor dos resultados do comportamento agressivo e 
medido pelo grau de sofrimento que a agressor aceita se puder ao 
menos ferir seu alva - para recotter de novo a linguagem coloquial, 
ele se vingara a propria custa. 0 comportamento emocional, como 
a agressao, a meu ver partilha as caracteristicas tanto do compor
tamento respondente quanta do comportamento operante. Par 
urn lado, ele pode ser acionado automaticamente numa situac:;:ao 
frustrantej por outro, a pessoa pode aprender a usar a ac:;:ao agres
siva como qualquer operante seguido de uma recompensa. Essa 
recompensa sera dinheiro, status ou qualquer oud~ coisa. Ha tam
bem urn comportamento oposto a agressao, produzido quando 
alguem recebe uma recompensa inesperada au deixa de receber 
um castigo que julgava merecer. 

Essas cinco proposic:;:6es, sem duvida muito aproximativas, 
devem ser encaradas como urn sistema de equac,:6es simultineas, 
cada qual capaz de modificar, segundo as circunstincias, os efeitos 
das outras. 

III 

Outros desenvolvimentos viriam a modifIcar a visao skinne
riana da psicologia behaviorista. Freqiientemente, tomaram a for

ma de um renovado interesse pelas relac:;:oes entre comportamento 
geneticamente determinado, fruto da seleC;ao natural, e compor· 
tamento aprendido, isto e, os operantes e seus condicionamentos. 
Sem duvida, as caracteristicas do sistema nervoso dos animais, 
que tornam possivel 0 condicionamento operante, tambem evolui
ram grac,:as a selec:;:ao natural. Mas, aqui, os problemas sao mais 
especificos. Estudando uns poucos impulsos caracteristicos, aos 
quais grande numero de operantes especificos podiam ser associa
dos pelo condicionamento, Skinner deu inconscientemente uma 
impressao que veio a ser considerada a visao tabula rasa do com
portamento. Segundo essa metafora, a psi que dos animais e uma 
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pagina em branco (tabula rasa) na qual 0 condicionamento escre· 
ve, com a mesma facilidade, todo tipo de comportamento. E de 
fato os animais conseguem aprender algumas a~6es surpreenden· 
tes que nenhum individuo de sua especie jamais executou antes. 
Infelizmente, 0 caso se revelou menos simples do que pretendia a 
visao tabula rasa. A primeira obra importante de Skinner, The 
Behavior of Organisms [0 comportamento dos organismos] (1938), 
foi seguida bern mais tarde pelo ensaio dos Brelands, jocosa· 
mente intitulado "The Misbehavior of Organisms" [0 mau com· 
portamento dos organismos] (1961). Os Brelands, alunos de Skinner, 
haviam-se tornado treinadores profissionais de animais e desco

briram que 0 conclicionamento operante nem sempre funciona

va conforme garantia Skinner. Por exemplo, notaram que os 
guaxinins, animais muitissimo inteligentes, "refon;ados;, por ali

mento ap6s apanhar moedas, pareciam determinados a lava·las, 
embora, sem agua nas imediayoes, esse comportamento fosse 
inteiramente inutil" (Herrnstein, 1977, p.599). Segundo 0 pos· 
tulado da tabula rasa, os guaxinins nao perderiam tempo em 
lavar moedas antes de trod·las por alimentos. Cumpre notar, 
entretanto, que os guaxinins selvagens normalmente lavam seus 

alimentos favoritos, como peixes. E como se lavar alimentos 
fosse urn impulso especificamente genetico, que pode ele meso 
mo, ou urn arremedo dele mesmo, seT refon;:ado. A pesquisa 
revelou inumeros cutros impulsos ainda mais especificos do que 

aqueles que, na opiniao dos pSic610gos, estariam implicitos na 
postura de Skinner. Digo "opiniao" porque nao ereie que 0 pro
prio Skinner assumisse explicitamente tal postura. Essas desco· 
bertas nao abalaram os principios gerais do behaviorismo, mas 
conseguiram aplica·los a explica~ao do comportamento de urn 
modo mais complicado. 

Ainda esta em aberto a quesrno de saber se a comprovada 
diversidade e especificidade de impulsos se aplica tambem ao he
memo Herrnstein pergunta, por exemplo, se a n~o de papel 
masculino, preceituada por Tiger (1969), seria urn modelo de Sf
melhante impulso. Tiger "associa 0 elemento genetico a evolu~o 
de for~s que favoreceram 0 papel masculino na agressao coletiva 
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aos inttusos, na ca<;a e em outros aspectos da organizayao social 

que dependiam primariamente do macho da especie" (Herrnstein, 
1977, p.597). Sou capaz de admitir tal possibilidade, mas ignoro 
como a verd.de da hip6tese poderia ser demonstrada. Estou segu· 
ro apenas de que os seres humanos devem tef urn impulso genera

lizado, geneticamente determinado, mas diferente em intensidade 

de individuo para individuo, 0 qual os prepara para serem refor~· 
dos, sob condi<;:oes normais, pela intera<;:ao com seus semelhan

tes. A menos que esse impulso exista, e dificil entender como 
seria passivel aprender ou conservar 0 comportamento "social". 

Certamente, ao longo das idades, 0 homem tern sido urn animal 
"social"! mais semelhante nesse aspecto aos lobes que aos cha
cais, entre os canideos. 

Ainda em conflito, de certa maneira, c"'" 0 postulado da 
pagina em branco, torneu-se claro que as animais (inclusive 0 

hornem) conseguem aprender varios tipos de comportamento, mas 

nao todos com a mesma facilidade; e as diferen~as na facilidade 
de aprendizado talvez sejam de origem genetica. Nem todas essas 
descobertas sao recentes; os psic61ogos podem tef tido conscien

cia delas, mas relegaram-nas a urn canto da mente na ansia de 
fazer outras. Seu trabalho foi vigorosamente estimulado pelo es· 
for~o de bi610gos como E. o. Wilson, por exemplo em Sociobiology 
[Sociobiologia] (1975) e On Human Nature [Sobre a natureza 
humana] (1978). Especialmente importante e a insistencia de 
Wilson em que a antiga distin~ao entre natureza (genetica) e 
nutri~ao (aprendizado), como explica~o do comportamento, nao 
passa de uma falsa dicotomia. 0 que conta e a maneira como 
natureza e nutri<;ao interagem. Alguns sociologos criticaram dura
mente a sociobiologia, assim como criticaram duramente 0 pr6-

prio behaviorismo, receando que essas disciplinas fassem surru

piar parte da materia da sociologia. Se os soci610gos continua rem 
a rejeitar os achados desses campos, provocarao exatamente 0 

resultado que desejam evitar. Cientistas de Qutras areas abarcarao 
o material, e os sociologos perderao muita coisa que os ajudaria 

a compreender 0 comportamento sociaL Esrno defendendo uma 

linha Maginot. 
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IV 

Achei que devia apresentar, ainda que de maneira tasca, os 
principais postulados e proposi<;6es da pSicologia behaviorista. 
Entretanto, muitos cientistas sociais que na verdade se valern do 
behaviorismo nao percebem que 0 fazem. Chamam-no de utilita· 
rismo ou teoria da escolha racional. J:i tentei mostrar que a teoria 
da escolha racional - e creio poder fazer 0 mesmo com rela"ao a 
teoria da utilidade - emprega sem d0.vida as proposi<;6es da psico
legia behaviorista. Esses cientistas sociais sao como 0 Monsieur 
Jourdain de Moliere, que finalmente descobriu estar falando em 
prosa h:i quarenta anos.' As teorias da utilidade ou da escolha 
racional podem ser empregadas para explicar boa parte do com
portamento humano, mas deixam de lado muito do que versa a 
psicologia behaviorista. Portanto, falarei delas como versqes "des
pojadas" do behaviorismo. Frequentemente tomam os valores 
(objetivos) de uma pessoa como coisa dada, 0 que talvez nao pre
judique quando tais valores sao comuns. Mas quando os valores 
sao pelo menos inusitacios, nao perguntam como a pessoa os ad
quiriu, se geneticamente ou mediante aprendizado, OU, ainda, uma 
combina<;ao de ambos. Os valores nao caem do ceu para os ho· 
mens. E essas teorias tambem nao levam plenamente em ccnta as 
consequencias das a~6es humanas para 0 comportamento futuro: 
nao apreenciem a imporrnncia do carater hist6rico do comporta
mento humano, historico tanto para individuos quanto para gru
pos. Enfim, nem a teoria da utilidade nem a teoria da escolha 
radonal dao suficiente aten<;:ao a comportamentos emocionais, 
como a agressao. Ora, nenhum esfor~o para explicar a ayao huma
na pode prescindir desses elementos. 

Mas 0 que e pior, alguns cientistas sociais acham que 0 

behaviorismo nao passa de "born senso". De fato, uma pessoa 
comum nao se surpreende muito quando fica sabendo que al
guem teima em repetir, sob identicas circunstincias, uma ayao 
que the trouxe recompensa. Nem deveria surpreender-se, pois os 
seres humanos estudam seu proprio comportamento e estiio fami-

2 Moliere, 0 burgues fidalgo, Ato II, cena 5. 
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liarizados com ele h:i milenios. Tern de saber algo a respeito. Are 
urn ponto limitado, as caracteristicas gerais de seu proprio com
portamento sao 0 que cenhecem melhor, ao contrario das carac
teristicas das ciencias fisicas, das quais ignoram quase tudo. Ou 
antes, rem nOyaO de algumas de suas aplicay6es, como a alavanca, 
mas nao das proposi~6es gerais dessas ciencias. Somente quando 
se vai alem do senso comum, especialmente gra<;:as a metodos 
experimentais, ficam patentes as complexidades reais do compor
tamento. Alem disso, 0 proprio" senso comum" nao deixa de ser 
verdadeiro e importante. 0 efeito delererio de tomar por pacifico 
o senso comum e particularmente 6bvio quando 0 cientista social 
nao consegue estabelecer suas proposi<;6es gerais. Suas explica
yoes se tornam enta~ entimerruiticas, na linguagem dos logicos: a 
premissa maior fica sem sentido. Nessas con~yoes, as verdadei
ras similaridades dos aparentemente distintos tipos de explica<;iio 
nao sao detectadas. 

V 

Ao explicar 0 comportamento individual ou social, a psicolo
gia behaviorista, ou suas versoes despojadas, sao usualmente ser
vidas, e acho que devem se·lo, por duas outras doutrinas; a pri
meira e individualista, a segunda e a chamada doutrina teorica da 
"lei explicativa". Examinemo-las nessa erdem. As proposi<;6es da 
psicologia behaviorista dizem respeito aquilo que os comporta· 
mentos dos membros individuais de uma especie tern em comum. 
No caso do Homo sapiens, sao proposi<;6es que contemplam a 
natureza humana. Nao quer isso dizer que todo individuo se com
porta como qualquer outro. Por heran" genetica ou por diferen
<;:as em suas experiencias passadas - cujos efeitos, muitas vezes, 
tambem podem ser psicologicamente explicados -, as pessoas se 
distinguem na maneira de adequar·se as proposi<;6es gerais. Em 
linguagem matematica, as equa<;oes permanecem as mesmas, os 
parametros variam. Mais importante para meus objetivos atuais, 
as proposi<;oes behavioristas permanecem as mesmas, quer as a<;6es 
de uma pessoa sejam recompensadas ou punidas pelo ambiente 
natural ou por alguma outra pessoa. Sem d0.vida, novos fenomenos 
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se manifestam quando 0 individuo nao age sozinho, mas interage 
com outrOj entretanto, nao sao necessarias novas proposl¢es para 
expliclAos, exceto, e claro, a nova concii<;:ao dada: 0 comporta
mento, ai, e social. 0 social nao e "maior que a soma" de suas 
partes individuais - se de fato essa famasa expressao significa 
alguma coisa. Com certeza, a palavra "soma" e inadequada. Pele 
que sei, nenhuma afirma<;:ao ahorrece mais meus colegas que essa. 
Mas cedo ou tarde eles terno de aprender a viver com eia. A afir· 
ma<;ao nao implica que verdadeiros emergentes nao possam, exis
tit em autras ciencias, apenas que naG existem na ciencia social. 
Ela se sustenta para a intera<;:ao nao 56 entre duas p~ssoas, mas 
entre muitas. 

Embora sem esse nome, acredito que a postura do individua
lismo metodol6gic03 tenha sido mantida pela maioria daqueles que, 
ao longo dos seculos, se ocuparam deste assunto. Uma formula
<;aO excelente e clara e a de John Stuart Mill em seu A System of 
Logic [Urn sistema de l6gica]: 

As leis dos fenomenos sociais sao, e devem ser, apenas as leis 
das a¢es e paix6es humanas, enfeixadas no estado social. Porem 05 

homens, no estado social, continuam homens: suas a<;6es e paix6es 
obedecem as leis da natureza humana individual. Quando reunidos, 
05 homens n1io se convertem em outro tipo de substancia, com pro
priedades diferentes, assim como 0 oxigenio e 0 hidrogenio sao dife
rentes da agua ... 05 seres humanos, em sociedade, possuem apenas 
as propriedades derivadas das leis da natureza do individuo, nas 
quais igualmente se resolvem. Nos fenomenos sociais, a Composi
<;3.0 de Causas e a lei universal. (Mill, A System of Logic) 

Por "Composi~ao das Causas", Mill se referia ao fato de os 
fenomenos sociais serem os resultantes (nao simples adi~6es) com
plicados e por vezes incompreensiveis da a~ao de diversos indivi
duos, que freqiientemente apresentam comportamentos con

flitantes. E preciso levar em conta que a declara<;ao de Mill e 
meramente programatica, pois ele nao se deu 0 trabalho de expli
car 0 que sao as tais "leis da natureza humana individual". Penso 

3 Ver. especialmente. Watkins, 1959. 
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que sao as leis da psicologia, mas na epoca de Mill a psicologia 
ainda nao se tornara uma ciencia observacional e experimentaL 
o mais formidavel adversario do individualismo metodologico 
foi, ao menos em uma de suas facetas, 0 grande soci6logo frances 
Emile Durkheim, segundo 0 qual os fenomenos sociais sao sui 
generis, irredutiveis it psicologia (Durkheim, 1927, p.l2). Sua teo
ria chegou a ser quase universal no ambito da sociologia. Hoje, 
alguns sociologos tentam afastar-se dela, are mesmo os franceses, 
tantas vezes indevidamente fieis a seus grandes homens. Assim, 
Raymond Boudon escreve em Lo Place du desordre [0 Lugar da 
desordem}: "Urn dos principios fundamentais das sociologias da 
a<;ao e que a mudan<;a social deve ser analisada como a resultante 
de uma combina<;ao [ensemble] de a<;6es individuais" (Boudon, 1984, 
p.l2). A regra nao se aplica unicamente it mudanca sociaL ... ' 

Se 0 comportamento dos seres humanos, oem como suas his-
rorias e instituh;:6es, podem ser analisados sem recurso as a<;:6es 
dos individuos, enta~ parece obvio, como obvio parecia a Mill, 
que as proposi<;5es explicativas de suas a<;oes sejam proposi<;oes 
sobre a natureza humana individual, isto e, proposi~6es de psico
logia. (Devo esclarecer que, se a analise pode ser feita em princi
pio, s6 raramente, e de maneira tosca, pode ser feita na pnitica. A 
esta altura alguem exclamani: "Maldito principio!") Todavia, ha 
sociologos e mesmo filosofos que aceitam 0 individualismo 
metodologico, embora neguem que ele implique 0 que chamam 
de psicologismo. Urn deles e Karl Popper, que limitou a psicologia 
as conseqiH~ncias intencionais das a<;6es humanas. Ele da 0 seguin
te exemplo: "Apesar de algumas pessoas alegarem que gostar de 
montanhas e solidao pode ser explicado psicologicamente; 0 fato 
de nao poderem gozar ali de solidao se numerosas pessoas gosta
rem de montanhas nao e um fato psicol6gicoj entretanto, esse 
tipo de problema est:i no cerne da teoria social" (Popper, 1964, 
p.l58). Nao vejo em que 0 gozo ou a ausencia de gozo nao sejam 
fatos psicologicos, mas reconhe~o que esse tipo de problema est:i 
mesmo no cerne da teoria sociaL Vejamos como pode ser explica

do 0 fenomeno. 
Segundo as proposi~6es de sucesso e estimulo da psicologia 

behaviorista, duas ou mais pessoas empreendem a<;6es cu jos re
sultados esperam ser compensadores_ Nesse caso, acham que a 

j 
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solidao e uma recompensa e esperam encontra-la nas manta
nhas: por iSso, vao para la. Popper, evidentemente, sup6e que 0 
fa<;am ao mesmo tempo e sem conhecimento das a<;6es dos ou
tros. Assim, chegam todos juntos a montanha - e isso, por defi
ni¢o, naa pode ser solidao. Consequentemente, todos sao pu
nidos e naa recompensados, resultado com que nenhuma 
daquelas pessoas cantava. Aqui, urn exemplo das conseqiiencias 
nao-intencionais da ac;ao humana foi explanado mediante urn 
raciocinio que se vale de proposi<;:6es psico16gicas como premis
sas maiores. Conclui-se entiio que a tese de Popper segundo a 
qual a psicologia se limita it explica<;ao de consequencias inespe
radas esm simples mente errada. 

W. G. Runciman pouco se compromete ao declarar que a 
sociologia nao e redutivel it psicologia, mas "dependente" dela 
(Runciman, 1983, p.29). Infelizmente, nao estabelece uma distin
<;iio dara entre dependencia e redutibilidade. Como ja salientei, 
alguns evitam 0 problema simplesmente deixando de empregar a 
palavra "psicologia", preferindo falar em utilitarismo ou escolha 
raciona\. Mas nem por isso escapam it psicologia. 

VI 

o behaviorismo aplicado a sociologia esm intimamente rela
cionado com uma visao particular cia natureza da "teoria". Ne
nhuma palavra e tao usada em sociologia como esta, em parte 
porque a teoria, comparada a "mera coleta de clados", ostenta 
muito mais prestigio. Por isso, causa espanto que tao POllCOS soci6-
logos se tenham dedicado a definir 0 que e teoria. Bern, "teoria" e 
apenas mais uma palavra, que 0 estudioso pode definir como 
quiser, desde que se apegue it defini<;ao que escolheu. Mas poucos 
soci610gos chegaram a dar are mesmo esse pequeno passo. A 
maioria parece empregar a palavra no sentido rudimentar de "ge
neraliza~o"; mas ela tern de ser mais que isso, nao importa a 
definh;:ao que receba. A visao de teoria adotada aqui, quero crer, 
corresponde a que e aceita nas ciencias fisicas classicasj isso, po
rem, nao significa que 0 conteudo de uma tearia, distinto da for
ma, seja 0 mesmo na ciencia fisica e na nossa. 

.1 
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A atual Vlsao da teoria e usualmente chamada de "lei 
explicativa", embora fosse melhor adotar 0 plural, "leis 
explicativas".4 A teoria de urn fenomeno equivale a explicayao desse 
fenomeno, mas" explica¢o" tam'bem e mais uma palavra. A expli
ca<;:ao de urn fenomeno consiste num sistema dedutivo, que por 
seu turno consiste num conjunto de proposiyoes: destas, cada 
qual estabelece uma relac;ao entre duas ou mais variliveis. Ela nao 
afirma que existe uma rela~o, mas, pelo menos numa primeira 
aproxima<;ao, explicita qual e a natureza dessa rela¢o: por exem
plo, x e uma funyao positiva de y. As vezes, cada uma das variaveis 
pode assumir apenas dois val ores: presente ou ausente. Se, diga
mos, x esta presente, y tambem esta. Pelo menos uma das proposi
<;:oes precisa ser explicada, 0 explicandum. Outras proposiyoes sao 
urn tanto mais gerais, e, no topo do sistema, postam-se proposi
<;6es que no momento (momento que pode durar longo tempo) 
sao as mais gerais de todas - "mais gerais" significando simples
mente que nao derivam das outras proposi<;6es do conjunto. Sao 
essas proposh;:oes que dao nome a visao te6rica da lei explicativa. 
Outras proposi<;:6es estabelecem, como em Euclides, as condil;6es 
dadas (limites, parametros) a que as proposi<;Oes gerais devem 
acomodar-se. As pr6prias condi<;:6es dadas podem muitas vezes 
ser explicadas. Diz-se que as proposi~Oes de ordem inferior, os 
explicanda, sao explicadas quando se demonstra que decorrem 
logicamente das outras proposi<;6es do conjunto. As proposi<;6es 
da matematica, oriundas de teorias nao-contingentes, sao utiliza
das para as dedu<;6es; entretanto, nenhuma teoria cientifica pode 
constituir-se unicamente de proposi<;:6es nao-contingentes. Uma 
proposi<;:ao contingente e aquela para cuja aceitayao sao relevan
tes os dados, os fatos, as evidencias etc. 

Inumeras teorias nao tern apenas urn explicandum, mas varios 
explicanda a serem deduzidos das leis explicativas, sob diferentes 
condi<;Oes dadas. Falando francamente, julgamos que uma teoria 
e s6lida quando, a partir de umas poucas leis explicativas, diversas 
proposi<;bes empiricas podem ser explicadas. Esdarecendo isso: 
acabamos de descrever como cleve ser a aparencia de uma teoria 

4 Ver, especialmente, Braithwaite, 1953; Hempel, 1965; Nagel, 1961 . 
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depois de completada - e toda teoria so se completa provisoria
mente_ Nao se trata de saber como se chegou a teoria, 0 que 
envolve varios processos que nao discutirei aqui. 5 

Minhas tentativas de explicar as descobertas alcan<;adas nas 
leituras e pesquisas realizadas sobre 0 comportamento de peque
nos grupos levaram-me a conduir que suas leis explicativas mais 
eficazes sao as da psicologia behaviorista_ Ao contcirio de alguns 
afamados cientistas, naD precisei inventar minhas pr6prias leis 
explicativas: posso toma-Ias de obras alheias. Alem dis so, nao creio 
que minha condusao se limite a sociologia. As leis explicativas de 
todas as ciencias sociais sao as leis da psicologia behaviorista. 
Delas, por exemplo, e facil derivar as chamadas leis da oferta e da 
procura em economia. De modo algum minha tese acena para a 
hipotese de que a sociologia se diluira numa ciencia social indi
ferenciada, embora sem duvida va haver superposi.;oes. A razao e 
que algumas ciencias sociais aplicarao, mais que outras, a psicolo
gia behaviorista a diferentes condi~6es dadas. Por exemplo, as 
condi~6es que se presume existir no mercado dassico - onde ne
nhum participante precisaria manter relacionamentos regulares 
com outro - sao obviamente diferentes das condi¢es de um gru
po de trabalho da industria, onde, ao menos por algum tempo, 
impera a intera~o regular entre os membros. Portanto, os tipos 
de proposi~s empiricas que a microeconomia consegue explicar 
seriio um tanto diferentes dos da microssociologia. 

Quando se prova que as proposi~oes de uma determinada 
ciencia decorrem, sob certas condi~6es dadas, das proposi~6es de 
outra, diz·se que as primeiras sao reduzidas as segundas. Assim, 0 

programa do behaviorismo aplicado a sociologia e freqiientemente 
charnaclo de reducionismo psicol6gico, e, com esse nome, leva mui
tos sociologos a loucura. Mais uma vez se preocupam em preser
var sua identidade. No entanto, outras ciencias sofreram redu~o 
sem, aparentemente, sentir nenhuma dor. Vejo que boa parte da 
qui mica pode hoje ser reduzida a lisica, e ainda assim a quimica 
vai muito bem, obrigado. Nao raro, problemas praticos impedem 
que a redu~o provoque uma fusao de ciencias. Desse modo, a 

5 Vet, potern, Holton, 1973. 
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termodinamica pode ser reduzida a mecanica estatistica, mas ain
da utilizamos a termodinamica para desenhar m:i.quinas termicas, 
E ainda enviamos foguetes a Lua utilizando a mecii.nica suposta· 
mente ultrapassada de Newton. Os calculos sao mais simples do 
que os exigidos pela relatividade, e, seja como for, os resultados 
{jcam dentro da inevit:i.vel margem de erro do alvo. 

Tal como aplicado a sociologia, 0 programa do behaviorismo 
consiste enta~ em tres conjuntos relacionados de ideias: as pro
posi~oes da psicologia behaviorista em si, a doutrina do indivi· 
dualismo metodologico e a visao teo rica da lei explicativa. Trata· 
se de urn programa ... e programas nunea sao inteiramente 
executados. Ele jamais lograra explicar certos fenomenos - nem 
ele nem outro qualquer. .., 

VII 

Vejamos agora quais as dificuldades que 0 programa encon
tra, quais as estraregias de pesquisa que sugere, 0 que conseguiu 
realizar are agora e que vantagens adicionais podera oferecer se for 
plenamente adotado. 

Devo primeiro ocupar-me de uma pequena ambigiiidade que 
elimina da sociologia a ado~o da visao aqui apresentada, embora 
tenha de admitir que isso se da em virtude de uma simples altera· 
~o terminol6gica. Outrora, afirmava-se que 0 funcionalismo era 
a postura teorica dominante na sociologia. Apesar de os 
funcionalistas raramente percebe-Ios, sempre houve dois tipos 
principais de funcionalismo, que chamo de social e individualis
tao 0 funcionalismo social tentava explicar as institui~oes pelas 
contribui~oes que estas davam a sobrevivencia ou equilibrio do 
sistema social de que faziam parte. Em outro lugar ja diagnosti
quei a fragilidade dessa teoria.6 Por isso, ao inves de exanfina-Ia 
aqui mais a fundo, tratarei do funcionalismo individualista, 0 
funcionalismo individualista explicava diversos comportamentos, 
entre os quais 0 institucional, pelas fun~oes que desempenhavam 

6 Ver, por exemplo, referencias no indice a "fun¢o" em Homans (1984). 
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para os individuos, as vezes para muitos individuos, mas sempre 
em seu caniter de individuos. 0 senso de confian<;a proporciona
do pela magia e urn exemplo. A teoria postulava que 0 que era 
funcional para uma pessoa era "born" para ela. Urn exame mais 
acurado revelou que nem sempre 0 que ela supunha ser "born" 0 

era de fato: por exemplo, 0 fumo e outras drogas. Se certas coisas 
nao eram funcionais no sentido de serem boas, cerramente 0 eram 
no sentido de recompensarem ou refon;,arem: as a<r6es que propi
ciavam issa tendiam a ser repetidas. Em surna, para 0 funcionalis
mo individualista, a palavra "fun¢o" podia set alterada para "re
compensa" sem nenhuma perda de significado. Grac;as a essa 
mudanc;a, muitas explica<;:6es funcionais se tornaram absolutamente 
individualistas e psicol6gicas. Urn exemplo e 0 famoso "paradigma 
funcional" de Robert Merton, que mostrava, entre outras coisas, 
que no final do seculo XIX e comec;o do XX 0 sistema que unia os 
imigrantes urbanos aos chef6es, politicos e empresarios avidos 
por favorecimentos governamentais se mantinha porque os pares 
implicados se proporcionavam mutuamente urn comportamento 
recompensador. Nao se trata de uma explica¢o "funcional" espe. 
cial, mas diretamente comportamental (Merton, 1968, p.104-36). 

A meu ver, aaplicac;ao da psicologia behaviorista a sociologia 
sera, no momento, mais bem-sucedida se explicar trac;:os da estru. 
tura social que reaparecem em pequenos grupos no mundo intei. 
ro e podem ser observados diretamente quando se faz urn estudo 
de campo de novos grupos: normas, coesao, competic;:ao, status, 
poder, lideranc;a, justic;a distributiva e aprimoramento de canais 
regulares de comunicac;ao. 0 simples numero desses grupos cha
ma a atenc;:ao do pesquisador para os trac;:os comuns e, portanto, 
mais carentes de explicac;ao. Acredito que em meu pr6prio livro 
Social Behavior: Its Elementary Forms [Comportamento social: suas 
formas elementares] (1961) mostrei, ainda que de maneira rudi
mentar, como esses trac;os podem ser explicados segundo os prin
cipios behavioristas. Os grupos diferem conforme 0 numero des
sas caracteristicas, mas todos, mesmo 0 maior, as possuem. As 
descobertas que tentamos explicar costumam ser verdadeiras ape
nas estatisticamente, pois nao conhecemos 0 bastante sobre as 
caracteristicas dos membros individuais. Podemos explicar como 
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surgem os lideres, mas nao sabemos por que certos individuos se 
tornam tais. Quando sabemos, levamos esses dados em cons ide· 
rac;:ao, e claro. Defendo essa estraregia nao porque calculei, em 
termos abstratos, que e boa, mas porque tive muita experiencia 
direta e indireta com pequenos grupos. Como soci610gos, faria· 
mos bern se avaliassemos nosso conhecimento dos trac;:os desses 
pequenos grupos antes de examinar os aspectos especificos das 
grandes sociedades. Essa e minha esperan~a, mas nao ereio que 
ela va se coneretizar: os cientistas buscariio 0 que lhes interessa, 
mesmo a custa da boa estrategia. Nem posso dizer que estejam 
errados, ja que 0 que perdem em estraregia ganham em motivac;:ao. 

No nivel do que chamo comportamento social elementar, a 
derivac;ao das proposi<;oes empiricas das proposi<;oes gerais da 
psicologia behaviorista (ou, se se prefere, a redu~ao das primeiras 
as segundas) e, quase sempre, direta. Ha muito tempo, Festinger, 
Schachter e Back, estudando grupos que viviam em unidades 
residenciais parecidas, testaram a proposic;ao segundo a qual quanta 
mais coeso for urn grupo, mais probabilidade haveni de seus mem
bros se conformarem as normas vigentes, quaisquer que sejam 
elas (Festinger, Schachter e Back, 1950, p.61-150). Cada variavel 
foi medida por urn questionario simples. A coesao foi definida 
como a proporc;ao de oportunidades de estabelecer amizade que 
os membros do grupo ofereciam a outros membros em detrimento 
dos estranhos, e a eonformidade, como 0 numero dos membros 
que expressavam aceitac;:ao das normas mais importantes. 0 resul· 
tado pode ser explicado pelo fato de as pessoas freqiientemente 
julgarem recompensadora a eoncorclancia com suas pr6prias opi
ni6esj ora, a recompensa incluz sentimentos favoraveis entre os 
que recebem e os que dao. A seguinte explicaC;ao nao e diferente, 
constituindo apenas 0 outro lado da primeira: para muitas pes· 
soas a amizade e urn premio, e sua falta, urn castigo. A primeira 
punic;ao infligida pelo grupo ilqueles que violam suas normas e 0 
rompimento de sua amizade. Mas nos grupos eoesos hit mais 
amizade a percler que nos outros, de sotte que nos primeiros a 
nao-conformidade e menos comum. Adotei tacitamente, na exp!i· 
cac;:ao, as proposic;:Oes cle valor e de frustrac;:ao-agressao. Os autores 
do estudo, embora fossem todos psic610gos sociais, nao mencio· 
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naram 0 fato de estarem aplicando a psicologia behaviorista em 
sua tese. Presurniram ter usado apenas 0 sensa comum. Espero 
que os estudiosos reconhe<;am com mais freqiiencia que 0 sensa 
comum muitas vezes nao passa de boa psicologia behaviorista _ 
apesar de algumas implica<;oes dessa psicologia ultrapassarem 0 
sensa comum. 

VIII 

Na explica<;ao dos tra<;os de grupos pequenos, surge urn pro
blema com implica<;oes muito mais graves. Quando falo em estru
turas sociais, refiro-me a quaisquer tra<;os de grupos que se man
tern por certo periodo de tempo, nao necessariamente longo. 
Evitarei, e cleva mesmo evitar, uma defini<;ao mais sofi~icada. 
Depois que a estrutura de urn grupo surge e e mantida pelas 
a<;6es de seus membros, essa pr6pria estrutura prove contingencias 
para 0 comportamento futuro dos membros, comportamento que 
pode cansalidar a estrutura existente ou fomentar uma nova. Por 
exemplo, se 0 grupo estabelece e mantem urn sistema de status, 0 

membra que estiver na base desse sistema nao pacieti decair mais. 
Sua "degrada¢o" no passado foi certamente provocada por "mau" 
comportamento, nao no sentido absoluto, talvez, mas de acordo 
com as normas do grupo. No entanto, se ja esti degradado, nao 
sofrera nenhuma outra san~o por mau comportamento _ ja nada 
tern a perder -, e urn comportamento capaz de trazer recompensa, 
mas nao sacrificio, ficara a seu alcance. Contudo, se 0 fizer, ape
nas confirmara sua posi<;:lo inferiorizada no grupo. Esse tipo de 
fenomeno explica em parte 0 surgimento da subclasse do 
Lumpenproletariat. 

o problema ressalta uma diferen<;a importante e not6ria en. 
tre os soci610gos, muito bern examinada, juntamente com outras 
materias, em Die zwei Soziologien [As duas sociologias] (1975), de 
Viktor Vanberg. Existem soci610gos (eu sou urn deles) interessa
dos sobretudo no modo como~ os individuos criam estruturas so
ciais, 0 que inclui, num nivel mais elaborado, as institui<;6es de 
uma sociedade como urn todo - urn sistema juridico e politico, 
digamos. E existem outros que perguntam como as instituh;:6es 

~. 

BEHAVIORISMO E P6S.BEHAVIORISMO 113 

afetam 0 comportamento de individuos ou grupos. Os estrutura
listas sempre me advertem de que os pequenos grupos que estudo 
geralmente integram estruturas mais amplas, sendo as caracte
risticas da unidade menor em parte determinadas pelas carac
terisricas da unidade maior. E claro que sao. Mas ambas as socio
logias - a influencia dos individuos na cria<;ii.o das estruturas e a 
influencia das estruturas no comportamento dos individuos -
s6 podem ser explicadas pel as proposi<;oes da psicologia 
behaviorista. Confesso que a cria~o de institui<;6es, que muitas 
vezes tern uma longa hist6ria, chega a ser dificil de explicar, por 
falta de informa<;oes pertinentes. E quando podemos observar a 
hisroria em seu desenvolvimento, sempre conseguimos surpreen
der os 'principios behavioristas em a<;ii.o. De fato, as vezes e bern 
mais facil ver a psicologia atuando nessa diret;ae que em outras. 
Tambem e facil, no nivel dos pequenos grupos e mesmo em 
niveis mais elevados, perceber os homens criando estruturas. 
Mas ja e mais dificil perceber as estruturas afetando 0 compor
tamento dos individuos, pois 0 processo as vezes parece automa
tico, embora nao 0 seja. Quando a luz vermelha se acende num 
cruzamento, freamos 0 carro; nao pensamos no momento que 
essa atitude resulta de principios psicol6gicos. 0 sinal vermelho 
e uma estrutura social. 

A incapacidade de compreender esse ponto e outro equivoco 
que Karl Popper comete quando sustenta que 0 individualismo 
metodol6gico nao pressupoe 0 psicologismo. Escreve ele: 

Na verdade, a psicologia nao pode constituir a base da ciencia 
social, a comeyar pelo fato de ela pr6pria ser apenas uma das cien
cias sociais: a "natureza humana" varia consideravelmente segundo 
as instituh;6es sociais, de forma que sua compreensao requer por sua 
vez a compreensao dessas institui~6es. (Popper, 1964, p.l58) 

Tenho me esfor<;ado para refutar 0 primeiro argumento. A 
psicologia nao e apenas uma das ciencias sociais, e a ciencia de 
cujas proposi<;6es gerais as proposi<;6es empiricas das outras den
cias decorrem. No que se refere a tese institucional, eu a deixaria 
de lado. A compreensao das institui<;oes pressupoe a compreen
sao da natureza humana, ou seja, das proposi<;oes da pSicologia, ja 

, 

·'·~_"$"~;S"'-_':::;C:::'-'.:.:::.·" 



~ 

114 GEORGE C. HOMANS 

que as institui<;oes ctiadas influenciam 0 comportamento huma. 
no. Entretanto, as rea<;:6es ocarrem de acordo com as caracteristi
cas cia natureza humana. 

IX 

Uma das dificuldades de aplicar as doutrinas da psicologia 
behaviorista a explica<;:ao do comportamento social consiste no 
fato de ela ser uma ciencia historica: 0 comportamento cia pessoa 
e determinado por sua experiencia passada em intera<;:ao com as 
circunstancias atuais. Em geral sabemos muita a respeito destas, 
mas raramente conhecemos 0 bastante 0 passado de um indivi. 
duo para explicar suas a<;oes presentes de um modo satisfatario. 
As vezes dispomos de informa<;ao suficiente para estabelecer algu. 
ma diferen<;a, sobretudo no caso de figuras historicamente'impor. 
tantes, cuias vidas foram registradas. Sem duvida vale a pena, 
para explicar por que Guilherme, 0 Conquistador, invadiu a In. 
glaterra enfrentando formidaveis dificuldades, saber que ele obti. 
vera durante varias decadas exitos na guerra. De acordo com a 
proposi<;:ao do sucesso, sua certeza de veneer de novo cleve ter sido 
muito forte. No entanto, duvido que algum dia saberemos expli. 
car convincentemente por que ele invadiu a Inglaterra e por que 
venceu a batalha de Hastings. 

Esse tipo de dificuldade e mais relevante na prediyao que na 
explicayao, ainda que neste caso muitos problemas sejam coloca
dos. Em geral conseguimos explicar melhor 0 que aconteceu ou 
esrn acontecendo do que 0 que aconteceni. Nos, soci61ogos, em 
luta contra os nOSSDS complexos de inferioridade, esquecemos 
que existem ciencias mais respeitaveis que a nossa e que enfren
tam as mesmas dificuldades: por exemplo, a geologia ou 0 

evolucionismo darwiniano. Nao penso que 0 darwinismo seja capaz 
de predizer quando uma nova especie surgira, mas afirmo que 
quem 0 fizer sera capaz de explica-Io. Certos cientistas costuma
yam afirmar que, se uma ciencia nao pode predizer, nao e ciencia. 
Mas quem impugnaria 0 carater cientifico do darwinismo? Ne
nhuma ciencia deve ser descartada por nao poder predizer com 
exatidao ou mesmo apenas predizer. Ja fara muito se explicar. 

~. 
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As vezes parece que, para empregarmos com rigor a psicolo

gia behaviorista na explicayao, teriamos de conhecer a hist6ria 

pregressa de cada individuo implieado. Contudo, a psicologia pode 
ser aplicada mesmo quando se trata de urn numero relativamente 

elevado de individuos que, para fins de explica<;ao, cultivariam 
valores mais ou menos parecidos. Veiamos outro exemplo hist6ri· 
co. Se eu quiser explicar 0 advento da industria textil na lnglater· 
ra do seculo XIV, comeyarei pela necessidade do governo ingles, 
sob 0 rei Eduardo I, de arrancar dinheiro de seus suditos. Essa 
parece ser uma necessidade universal dos governos, mas agravou-se 

no final do seculo XIII porque aquele era um petiodo de inflayao 
e Eduardo queria fazer a guerra, ou seia, tinha de gastar. 

Na epoca de Eduardo 0 principal prodUl;P de exportayao, 
tanto em volume quanto em valor, era a 130 bruta, que ia quase 

toda para Flandres, onde se transformava em tecidos e ate enta~ 

nao fora taxada. Mas a conselho de seus ministros Eduardo criou 
urn imposto chamado. "aduaneiro" e nomeou funcionarios para 

coleta·lo. A taxa<;ao da Iii deveria resultar numa boa arrecadayao, 
pois os fardos erarn grandes em relayao a seu valor e, por isso, 0 

contrabando se tornava mais dificil. 
o imposto aumentou 0 custo da manufatura em Randres, 

uma vez que os mercadores flamengos nao encontraram urn for

necimento alternativo e adequado de la. A melhor opyao seria a la 
espanhola, mas 0 custo de transporte era alto e a quantidade 
talvez nao fosse suficiente. A Inglaterra possuia, para atender as 
proprias necessidades, uma modesta industria de tecelagem. 0 
custo crescente da rnanufatura em Flandres reduziu 0 custo relati

vo da rnanufatura na Inglaterra. Nao e necessario ter conheci

mentos profundos de economia, ramo da teoria da utilidade, para 
adivinhar 0 que aconteceu; alem disso, existe urn born acervo de 

registros aduaneiros do seculo XIV para documentar 0 fato: a 
industria rextil inglesa cresceu em relayao a flamenga e a Inglaterra 
se tornou exportadora de tecidos, nao de la. Nao ha motivo para 
crer que 0 rei Eduardo tenha tido isso em mente ao criar seu 

imposto: queria apenas amealhar dinheiro e achou que a la era 
um bom produto para a taxayao. 
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A explicayao depende de minha tese segundo a qual havia 
inumeros mercadores, flamengos, ingleses e outros, interessados 
no comercio de tecidos, e quaisquer que fossem suas diferenc;as, 
todos, ou pelo menos muitos deles, partilhavam no fundo 0 mes· 
mo tipo de valores; assim, embora a teoria seja individualista, nao 
precisei tratar cada individuo separadamente. 

Nao forneci uma explicayao completa, mas decerto aceitei 
tacitamente que os agentes, a come,?r pelo rei, se comportaram 
conforme suas percep,6es do que poderia melhorar suas recom· 
pensas. A tese e economica, mas 0 advento da industria textil 
inglesa teve conseqih~ncias politicas e sociais de longo alcance. 
Ele lan,ou os alicerces da lideranya britanica durante a Revoluyao 
IndustriaL Nao pretendo, com este unico acontecimento, expli. 
car a industria textil da Inglaterra. Note·se que, para levar adiante 
a explicac;ao, os principios gerais ticitos sobre recompensa e 
sucesso da a,ao devem ser aplicados as condi,6es dadas iniciais: 
a Inglaterra era originariamente uma grande exportadora de la, a 
Inglaterra possuia uma instituiyao (a monarquia) com poder efeti· 
vo de taxar, e dai por diante. Essas condicroes iniciais podem estar 
sujeitas a uma explicacrao mais abrangente, mas em algum mo
mento, por falta de informacrao ou simplesmente por convenie:n
cia, a regressao do universe deve cessar. 

A explicayao dos resultados do comportamento de Eduardo I 
e dos mercadores de la e relativamente simples, ainda que 0 nume
ro de mercadores fosse grande. E tao simples quanto a explicayao 
de alguns tra,os comuns dos pequenos grupos. Por isso hesitei 
em trayar uma linha nitida, com base no tamanho da populayao, 
entre micro e macrossociologia. Prefiro adotar 0 criterio da com
plexidade de explica,ao. 

Bem mais complicado que os exemplos anteriores e 0 estudo 
relatado por Raymond Boudon em seu livro Effet' perver, et ordre 
,ocial [Efdto, peruer,o, e ordem ,ocial] (1977, p.17·130). Trata·se de 
urn estudo sobre as relacroes entre uma nova ordem institucional, 
as elei,6es resultantes realizadas ao longo do tempo por um nu· 
mero bastante significativo de individuos e grupos familiares sem 
comunicayao sistematica entre si (provavelmente menos sistemati
ca que a do rei Eduardo com os mercadores), e os efeitos mais 
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gerais dessas elei,6es. 0 novo arranjo institucional era a organiza· 
yao de uma educa,ao superior gratuita para todos os franceses e 
francesas. Ao inves do efeito previsto de amenizar 0 grau de 
estratifica<,:<lo social, ocorreu 0 contrario: no dizer de Boudon, urn 
efeito perver,o. A explicayao desse resultado exige urn dominio bem 
maior de metodos estatisticos sofisticados do que a do resultado 
da taxa,ao de Eduardo ou da rela,ao entre coesao e conformidade 
em pequenos grupos. Entretanto, nenhum novo. principio 
behaviorista precisa ser introduzido. 0 explicandum e ainda urn 
agregado de comportamentos individuais. Suspeito que um nu· 
mere crescente de pesquisas sociol6gicas serao desse tipo. 

E ainda mais diftcil explicar em detalhe proposi,6es sobre as 
relacroes entre instituicr6es, como esta, que julgo verdadeira: nacroes 
dotadas de instituicroes democraticas e repr~ntativas possuem 
igualmente urn judiciario relativamente independente. A explica· 
yao teria de ser hist6rica, abarcando talvez varios seculos, e exigir 
atenc,:ao tanto para as duas instituicroes quanta para as relacroes 
murnveis ente elas. Reduzir explicitamente a explicacrao aos princi
pios behavioristas pressuporia reitera·los continuamente em cada 
etapa do processo hist6rico, 0 que seria mon6tono e aborrecido -
e ja estamos suficientemente aborrecidos. Ninguem assumiria se
melhante explicayao. Utilizariamos, como fizemos no passado, toda 
sorte de expedientes. No entanto, mesmo aqui, creio que seria 
proveitoso recorrer aos principios behavioristas ao menos uma 
vez. Eles indicariam as hip6teses nem sempre manifestas que orien
tam a explicac;ao enos lembrariam que a mudan,? hist6rica nao e 
o resultado de forcras "impessoais" como "progresso", "diferencia
c,:ao crescente" ou "fomento das forcras produtivas". As mudancras 
sao feitas pelas pessoas, embora os agregados de suas escolhas 
sejarn muitas vezes resumidos em frases como essas. As pessoas em 
questao podem estar, e claro, limitadas em seus atos nao por condi· 
<roes" sociais", mas por caracteristicas nsicas do ambiente. Pense-se 
na diferenya que fez, para a Inglaterra, 0 fato de ser uma ilha. 

o espirito da tese aqui apresentada revela que nao existem 
leis, hist6ricas gerais per se, ainda que muitos historiadores as te
nham buscado. Ha inconrnveis generaliza¢es hist6ricas, as vezes 
de enorme relevancia, que funcionam sob certas condicroes, mas 
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que nao vao alem. As unicas proposi~6es absolutamente gerais da 
historia sao as que dizem respeito ao comportamento dos seres 
humanos como membros de uma especie. Para uma boa discus
sao, ver Raymond Boudon, La Place du desordre [0 lugar da desor
dem] (1984), eo mais antigo Die Probleme der Geschichtsphilosophie 
[Os problemas da filosofia da historia] (1907), de Georg Simmel, 
que se encontrou em desvantagem porque nao teve uma psicolo

gia adequada a Sua disposi~il.o. As vezes penso que a psicologia 
behaviorista e tao util como guia geral para a natureza da explica
<;ao nas ciencias sociais quanta 0 e ao proporcionar as premissas 
maiores explicitas para a explica<;ao real. 

x 
o ponto de vista e a pratica aqui apresentados tornam-se cada 

vez mais importantes, conforme se ve pele numero crescente de 
estudiosos que os adotam. Na verdade, poucos utilizam 0 instru
mental completo da psicologia behaviorista, preferindo sua ver
sao simplificada, que nem sempre reconhecem como tal e 
frequentemente chamam de utilitarismo ou teoria da escolha racio
nal. Mas ao menos admitirao que utilizam uma metodologia indi
vidualista, coisa impensavel ha alguns anos. 

Restringindo-me aos soci61ogos americanos conternpora
neos, chama a aten<;ao para os seguintes trabalhos: quase toda a 
obra de Robert Hamblin 7 e John H. Kunkel,8 0 pouco conhecido 
livro de John F. Scott, The Internalization of Norms [A internaliZll{ao 
de normas] (1971), a coletanea de ensaios em Behavioral Theory in 
Sociology [Teoria behaviorista em sociologia] (Hamblin & Kunkel, 1977) 
e, mais recentemente, 0 livro organizado por Michael Hechter, 
The Microfoundations of Macrosociology [Os microfundamentos da 
macrossociologia] (1983). Embora 0 considere as vezes confuso, acre
dito que Arthur Stinchcombe tenha muito a dizer. Pelo menos em 
Theoretical Methods in Social History [Metodos teoricos em hiswria 
social] afirma: "As for~s causais que engendram a mudan~a social 

7 Por exemplo, Hamblin et al., 1971. 
8 Por exemplo, Kunkel, 1975. 
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sistematica sao 0 que as pessoas planejam fazer" (Stinchcombe, 
1978, p.30). 0 falecido Richard Emetson, com certeza, era urn 
dos nossos, apesar de nao empregar nossa linguagem.' 

Na Gra-Bretanha, como ja disse, W. O. Runciman (1983) 
admite que a sociologia "depende" da psicologia. Recomendaria 
ainda, embora nem sempre concorde com ele, 0 livro de Anthony 
Heath, Rational Choice and Social Exchange [Escolha racional e in
tercambio social] (1976). E provavel que muitos desses autores ja 
soubessem 0 que agora se disp6em a admitir abertamente. No 
passado, talvez os contivesse 0 receio de estar apenas apregoando 
o senso comum. Hoje, porem, 0 senso comum aplicado ao com
portamento humano tornou-se uma ciencia altamente desenvolvi
da, integrante da grande corrente da psicologia, com urn credito 
de muitos trabalhos experimentais cuidadosos f<litos em animais 
e seres humanos. 0 senso comum, depois que deixou de ser ape
nas senso comum, pas sou a ser bern mais defensavel. 

Por razoes que nao me sao inteiramente claras, 0 programa 
esbo<;ado acima foi adotado, ate certo ponto, mais por soci61ogos 
europeus que americanos. 0 primeiro a faze-lo foi meu caro amigo 
Andrzej Malewski com seu livro Verhalten und Interaktion [Rela
~ao e intera,ao] (1967). Infelizmente, Malewski se suicidou, creio 
que desesperado com 0 futuro de seu pais, a Polonia. Os alemaes 
ocidentais contribuiram mais que os outros europeus e que os 
americanos. Coloco em primeiro plano 0 Dr. Karl-Dieter Opp, 
professor de Sociologia na Universidade de Hamburgo, por toda 
uma serie de livros que tratam, uns mais diretamente que outros, 
do programa (Opp, 1970, 1972, 1976, 1978, 1979, 1983, Opp & 
Hummell, 1973). A obra de Opp acrescento Soziales Handel [In
tercambio social] (1970), de Enno Schwanenberg, Individuelles 
Handeln und gesellschaftliche Folgen [Intercambio individual e conse· 
quencias sociais] (1981), de Werner Raub e Thomas Voss, Rationale 
Akteure, institutionelle Regelungen und Interdependenzen [A~ao racio
nal, normas sociais e interdependencia] (1984), de Werner Raub, e 
varios ensaios de Siegwart lindenberg.1O Numa categoria diferen-

9 Ver, especialmente, Emerson, 1962. 
10 Convenientemente catalogados na Bibliografia de Raub (1984) . 
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te, mas muito importante, eu colocaria As duas sociologias (1975), 
de Viktor Vanberg, ja citada e que pela primeira vez me esclareceu 
as rela~6es, inclusive historicas, entre sociologia individualista e 0 

que se poderia chamar de sociologia coletiva, ou seja, as rela~aes 
entre individualismo e estruturalismo. 

Os franceses contribuiram menos, mas com trabalhos de igual 
qualidade. A figura dominante, que ja mencionei, e Raymond 
Boudon, especialmente com suas obras Efeitos perversos e ordem so

cial (1977) e a lugar da desordem: criticas das teorias de mudan~ 
social (1984). Uma vez que muitos soci61ogos americanos, como os 
americanos em geral, nao conseguem ler com facilidade linguas 
estrangeiras - urn dos graves defeitos da educa¢o americana -, 
quase sempre desconhecem esses livros, para seu proprio prejuizo. 

Falei de soci61ogos, americanos e estrangeiros. Mas em anos 
recentes os cientistas sociais de outras areas, como economia e 
ciencia politica, tern utilizado os modelos da escolha racional para 
explicar fenamenos nao tratados comumente em suas disciplinas. 
(E claro, a economia classica emprega um modelo de escolha racio· 
nal.) Consideremos, em especial, os livros que se seguem e sua 
influencia potencial na sociologia: An Economic Theory of Democracy 
[Uma teoria economica da democracia} (1957), de A. Downs, The 
Logic of Collective Action [A kigica da a¢o coletiva} (1965), de Mancur 
Olson, Micro-Macro Political Analysis [Analise micro e macropolitica} 
(1969), de H. Eylau, Exit, Voice, and Loyalty [Saida, voz e lealdade] 
(1970), de A. O. Hirschman, Sociologists, Economists, and Bureau· 
cracy [Soci6Iogos, economistas e burocracia} (1970), de B. Barry, 
Micromotives and Microbehavior [Micromotivos e microcomportamento] 
(1978), de T. Schelling, e Beyond Economic Man: A New Foundation 
for Microeconomics [Alem do homem economico: uma nova base 
para a microeconomia} (1976), de H. Leibenstein. Este ultimo 
livro nao e bem 0 que pretende ser, pois emprega ainda uma 
teoria cia escolha racional, como a microeconomia sempre fez. 
Mas explora alguns tipos de influencia na escolha economica que 
nao costumam set levados em conta pela analise economica comum. 
Se os soci610gos nao atentarem para esses novos desenvolvimen
tos e para 0 tipo de teoria utilizado neles, correrao 0 risco de 
perder algumas das partes de seu campo, potencialmente mais 
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interessantes, para outras disciplinas da ciencia sociaL Acredito 
que este risco - se houver risco - e muito maior que 0 oriundo da 
psicologia, mais amplamente reconhecido. Alias, nao considero 
este ultimo um perigo, em absoluto. 

XI 

Concluo referindo 0 estado interne atual da sociologia. La· 
mentavelmente, se encontra dividida em varias escolas diferentes: 
interacionismo simb6lico, estruturalismo, etnometodologia, teo
ria do conflito, dramaturgia (Goffman) e nao sei quantas mais, 
cada qual defendendo ferozmente sua originalidade e indepen· 
dencia. Todas tem a seu credito urn bom numero de descobertas 
empiricas valiosas. Mas, embora nao empreguemnenhuma outra 
palavra com tanta freqiiencia quanto "teoria", s~o teoricamente 
debeis; nenhuma, exceto talvez a minha, explique 0 que e uma 
teoria. Como nao possuem uma doutrina da teoria, nao esclare
cern suas leis explicativas, 0 que dificulta descobrir se essas esco
las sao mesmo tao diferentes umas das outras quanta alegam ser. 
A meu ver sao pouquissimo diferentes. Vejamos 0 tratamento 
dado por Mitchell it abordagem de Goffman: "Portanto, um ator 
eficiente nao e apenas aquele cujos bons desempenhos sao recom
pensados pela aceita~ao do publico, mas tambem aquele que per· 

,cebe uma continuidade de substancia em suas atua~6eS e pode 
responder por si mesmo como alguem que e muito mais que urn 
mero joguete" (Mitchell, 1978, p.1l2). Essa explica¢o do que faz 
urn born ator implica uma premissa maior ticita, que e uma das 
proposi~s gerais da psicologia behaviorista: a pessoa que executa 
uma a¢o seguida de recompensa tende a repetir essa a¢o. Con
sidere-se, como outro exemplo, a visao que Mitchell tern da obra 
de Harold Garfinkel: "As questaes da etnometodologia sao as 
questaes da intercomunica~ao no sentido de que a pesquisa 
etnometodologica trata dos processos de comunica¢o que geram 
um senso de compreensao comum entre as pessoas" (Mitchell, 
1978, p.148). Mas, como observei em outro lugar, "a 'compreen. 
sao comum' recompensa as pessoas: a vida social e impossivel sem 
ela" (Homans, 1982, p.290). Consequentemente, tambem a 
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etnometodologia corporifica em suas premissas tacitas maiores as 
proposi<;6es de sucesso e valor da psicologia behaviorista. Eu po
deria dizer 0 mesmo das outras escolas. 

Uma vantagem para todos, se aceitissemos a visao te6rica da 
lei explicativa e agissemos de acordo com ela, seria que as diferen
tes escolas teriam de perguntar a si mesmas que leis explicativas 
precisariam usat caso pretendessem formalizar suas teorias. Nao 
espero que fa<;am isto sempre que tentarem explicar alguma coisa. 
Como ja disse, isso seria repetitivo e enfadonho. Quero, no en
tanto, que 0 fa<;am pelo menos uma vez. Penso que todas as esco
las descobririam que usam os principios da psicologia behaviorista 
tanto naquilo que chamei de forma despojada quanto na forma 
que encarna, mais plenamente, as descobertas experimentais ain
da em curso. POt suas leis explicativas seria passivel reconhecer as 
afinidades entre as teorias. 

A busca de leis explicativas que porventura tenham em comum 
nao interferiria, nem de longe, em sua devo<;ao as diferentes areas 
cia pesquisa empirica. E a pesquisa poderia, presumivelmente, ajudar 
a restaurar - embora eu nao acredite nisso -, au melhor, a criar 
uma unidade intelectual em nossa ciencia, encorajando-nos ao mes
mo tempo a concretizar a esperan<;:a tantas vezes manifestada de 
que nossas descobertas sejam cumulativas. Exceto a esse respeito, 
nao acho que meu programa requeira, dos soci610gos, muito mais 
do que ja estao fazendo agora. E digo presumivelmente porque, no 
momento, os membros das diversas escolas parecem ter investido 
vaidade demais em sua diferencia<;iio para renunciarem a ela. 
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INTERACIONISMO SIMBOUCOI 

Hans Joas 

. ., 

Quando a sOdologia americana iniciou sua marcha triunfal 
pelo mundo, apos 0 fim da Segunda Guerra Mundial, ela havia 
ultrapassado seu proprio momento hist6rico decisivo pouco tempo 
antes. A comhina<;ao Lazarsfeld·Merton, como foi denominado 
o metodo sociol6gico depois desse momento de inflexao (Shils, 
1970, p.794), juntou uma pesquisa social empirica quantitati· 
vamente orientada e sofisticada com uma teoria estrutural~ 
funcionalista desvinculada de suas origens e de seu contexto his· 
tetieo e filos6fico, e reduzida a uma aplica~ao de "media alcance". 
Essa combina~ao se apresentava como a soma de tudo quanta era 
valioso no legado dos sociologos europeus classicos e como 0 modo 
de integrar esse legado no acervo teorico e em urn metodo de 
aquisi~ao de conhecimento cumulativo e profissionalmente salva
guardado. Sem duvida, a manuten<;ao da identidade da disciplina 
foi comprada ao pre<;o escorchante da supressao daquelas tradi· 
<;6es que, so com muita dificuldade, podiam ser integradas a nova 

Este ensaio {oi traduzido do alemao por Raymond Meyer, Palo Alto, Calif. 
Agradeyo a Anselm Strauss por seus valiosos comentirios sabre 0 texto. 
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imagem da sociologia. Nesse sentido surpreende que, embora 
Parsons tenha lutado com a interpretayiio de Durkheim, Weber e 
Pareto em centenas de paginas de sua primeira grande obra, A 
estrutura da a,do social (1968a), nessa discussao ele nao apenas 
apresentou urn quadro totalmente inadequado do idealismo ale. 
mao e do marxismo como chegou a considerar as tradi~6es ameri
canas cia teotia social praticamente indignas de ment;:ao. Literal
mente, nao dedicou uma (mica palavra as realizas:6es cia filosofia 

social pragmatica de John Dewey e George Herbert Mead, nem 
aos trabalhos metodologicos pioneiros da Escola de Chicago com 
as imphca~6es te6ricas de suas abrangentes pesquisas empiricas 

em sociologia. As ideias e as pesquisas americanas, consideradas 
de pouco interesse em seu proprio pais de origem, dificilmente 
encontrariam melhor acolhida fora dos Estados Unidos, dado 0 

ceticismo geral de esquerda ou eurocentrico com relac;ao ao'·pen
samento americana. 

Nao quer isso dizer que semelhante tradi<;ao desapareceu com. 
pletamente. Em numerosas subareas da sociologia, das pesquisas 
sobre socializa<;ao a sociologia criminal e urbana, sem falar da 
ocupacional, obras cia tradic;ao de Chicago continuaram a desem

penhar papel relevante e contribuiram para 0 exito das pesquisas 
encetadas nessas areas. Fragmentos dispersos dessa tradic;a.o, como 
as conceps:6es de Mead sabre 0 ell e a ado~o de papeis, 0 "teorema 
de Thomas" sobre 0 carater efetivo de todos os componentes de 
uma situayiio considerada real e a no<;ao basica do metodo biogra
fico, tudo issa pertence ao reposit6rio-padrao do conhecimento 
socio16gico. Certamente, inumeros representantes dessa tradic;ao 
se encontraram num isolamento relativo au tiveram de assumir 0 

papel de "oposic;ao" mais all menos "leal" frente a corrente da 

sociologia. NjL(lecadade1960,.estatta<![yiio, PJincipal1l)en~ob 
a forma que Ihe deu Herbert Blumer (1969),tornou·se quase urn 
modismo. No entanto, iss a se deveu a uma combinayao teorica

mente confusa com a fenomenologia e auttas concepyoes que 
ensejavam a chamada abordagem interpretativa (Wilson, 1970). 
No passado mais recente, houve urn numero cada vez maior de 

tentativas de sufocar a tendencia anterior dessa tradiyao, em con

centrat-se em fenomenos microssociol6gicos, bern como em obter 
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uma compreensao de suas premissas e principios gra<;as a urn 
exame de sua hisroria. 

Essas tentativas assumiram duas formas absolutamente dis
tintas. Por urn lado, 0 movimento rumo a teoria neopositivista da 

ciencia e da psicologia behaviorista acena com a promessa de su
perar a "tendencia a-estrutural" da tradh;ao simb6lico-intera

cionista.2 Do ponto de vista da hisroria da teoria sociologica, essa 
linha de pensamento tenta legitimar·se tentando fazer do conflito 
metate6rico entre nominalistas e realistas 0 parametro para dis
tinguir a linha da tradiyiio nascida com Peirce e Mead daquela que 
conduz de James, via Dewey, a Blumer.3 Por outro lado, hi os 
esfof<;'os para revelar e extrair as conclus6es macrote6ricas que 

sempre estiveram implicitas na pesquisa concreta elaborada den· 
tro dessa tradiyiio, alem de integra-las num todC,·' coerente, numa 
teoria de "ordem ajustada". Nos escritos mais recentes dos 
interacionistas simbolicos podemos vislumbrar tambem indicios 
de que estilo se ocupando das ideias estruturalistas e pos-estrutu· 
ralistas (Perinbanayagam, 1985). 

Nao importa 0 modo como se afirmem essas diferentes ten· 
dencias, elas sao todas reveladoras da intenyiio explicita de intra
duzir, na discussao teorica geral, 0 legado da tradiyiio sociologica 
enraizada na Escola de Chicago - 0 que, de forma alguma, e tipico 
dessa escola. Durante muitas decadas, a tradi<;ao da Escola de 
Chicago se manteve menos em virtude da elaborayiio de uma 
teoria sistematica e do auto-embasamento teorico da tradiyiio do 
que em virtude de pesquisas modelos e da transmissao oral. Esse 
fato poderia, por si so, tornar-se urn ponto de referencia para a 
autocompreensao dos interacionistas simb61icos, bern como para 
urn registro da hist6ria dessa escola de pensamento (Rock, 1979). 
o silencio de Parsons foi, por assim dizer, pago com a mesma 

2 Observay6es ilustrativas sabre essa postura podem ser encontradas em McPhail 
e Rexroat (1979) e Stryker (1980). Para uma discussao do livre de Stryker, ver 
Symbolic Interaction, Review Symposium, v.5, p.141·72, 1982. 

3 Ver Lewis & Smith, 1980. Apareceram diversos comencirios, quase sempre 
negativos, sobre esse livro, contendo argumentos importantes sobre a rela~o 
entre pragmatismo e sociologia. Eis alguns deles: Blumer, 1983; Johnson & 
Picou, 1985; Miller, 1982; Rochberg-Halron, 1983. 
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moeda. E diflcil dizer se esse auto·isolamento teorico se deveu a 
uma compreensivel desconfian<;a quanto a constrw;:ao analitica 
cia teoria, em contraste com 0 proprio programa de formulac;:iio de 
uma teoria empiricamente sustentada dos interacionistas simb61i
cos (Glaser & Strauss, 1967), ou simplesmente it incapacidade, 
por parte dos tearicos de Chicago, de opor algo de urn alcance 
sequer aproximadamente equivalente a abordagens te6rica e his

toricamente compreensivas corno as de Parsons, ou as da teoria 
critica e do marxismo. 

E dai que surgem as dificuldades de rever 0 interacionismo 
simb6lico. Num primeiro momento, definiremos 0 interacionis
mo simbolico tal como costuma ser entendido. 0 nome dessa linha 
de pesquisa sociologica e sociopsicologica foi cunhado em 1938 
por Herbert Blumer (1938). Seu enfoque sao os processos de 
interayao - a<;:ao social caracterizada por uma orientayao imediata
mente reciproca -, ao passo que 0 exame desses processos se 
baseia num conceito especifico de intera~ao que privilegia 0 cara
ter simholico da a,ao social. 0 caso prototipico e 0 das rela,oes 
sociais em que a ayao nao adota a forma de mera transferencia de 
regras fixas em a<;:6es, mas em que as defini<;:6es das rela<;:6es sao, 
reciproca e conjuntamente, propostas e estabelecidas. Assim, as 
rela<;6es sociais sao vistas, nao como algo estabelecido de uma vez 
por todas, mas como algo aberto e subordinado ao reconheci
mento continuo por parte dos membros da comunidade. 

Ora, seria totalmente inadequado confinar 0 delineamento 
do interacionismo simb6lico a essa concep<;ao central e as prefe
rencias teoricas e metodologicas que dela decorrem. As criticas 
amplamente disseminadas ao interacionismo simb6lico sao suficien

tes para que se va mais alem deste primeiro nivel de apresentac;ao. 
Tais criticas apontam principalmente a limita<;ao do interacionismo 
simbolico a fenomenos de imediaticidade interpessoal. Entretan
to, apontam tambem que 0 interacionismo simb6lico ignora ques
toes de poder e dominac;ao. Atribui-se-Ihe a visao de que 0 com
plexo das rela<;oes macrossociais nao ultrapassa 0 horizonte da 
sociabilidade mundana, assim como uma total ignorancia do do
minio social sobre a natureza ou 0 fato de que as condi<;6es sociais 
possam tornar-se autonomas em rela<;ao aos atos e orienta<;:oes 
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daqueles que participam da a,ao social. Embora muitas dessas 
criticas na verdade se apliquem, pelo menos em parte, ao progra· 
rna de Herbert Blumer e aos sociologos que seguem esse progra· 
rna, sua justificativa soa duvidosa quando se considera 0 montan
te da obra teorica e empirica produzida par essa linha de pesquisa. 

o significado real do interacionismo simholico e sua potencial 
fecundidade teorica so podem ser compreendidos quando con
trastados com a velha Escola de Chicago, a quem dao continuida
de, embora omitindo alguns aspectos de seu pensamento. Assim, 
essa forma de considerar interacionismo simb6lico representa ou
tro aspecto da presente exposi,ao daquela tradi,ao. 0 
interacionismo simb6lico e visto como a continua<;ao de certas 
partes do pensamento e obra do heterogeneo grupo interdisciplinar 
de teoricos, pesquisadares e reformadores $\'Iciais da Universida
de de Chicago que exerceram certa influencia na sociologia ame
ricana entre 1890 e 1940, durante a fase de institucionalizac;:iio 
propriamente dita da disciplina. Na verdade, essa escola nao pos· 
suia nenhum te6rico de destaque e nenhum programa concreto 
de pesquisa; a Escola de Chicago era constituida por urn grupo de 
pensadores e pesquisadores mais ou menos importantes cujas 
influencias mutuas sao diflceis de ser reconstruidas agora. 

Uma hist6ria dessa escola preocupada com uma descri,ao de 
seus aspectos te6rico-sistematicos deve procurar desvendar e ex
trair a estrutura subjacente das concep<;6es comuns de seus mem
bros, e is so sem gerar a falsa impressao de que a escola apresenta
va homogeneidad"e absoluta ou estabilidade temporal. Essa, porem, 
nao e a dificuldade maior. A dificuldade maior reside no fato de a 
Escola de Chicago - que pode ser descrita como combinac;ao de 
uma filosofia pragmatica, de uma orienta,ao politica reformista 
para as possibilidades da democracia num quadro de rapida in
dustrializa<;ao e urbaniza<;ao, e dos esfor<;os para transformar a 
sociologia numa ciencia empirica, sem deixar de atribuir grande 
importancia as fontes pre-cientificas do conhecimento experimen
tal - ser apenas uma realizac;ao parcial, do ponto de vista te6rico, 
das possibilidades inerentes it filosofia social do pragmatismo. 

Oai a terceira linha do presente estudo: a reconstruc;ao do 
pragmatismo como fonte filosofica da Escola de Chicago e do 
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interacionismo simb61ico. Isso, e claro, nao significa que se cleva 
atribuir maior importincia ou validade mais duradoura a elabora
"ao de ncx;oes filos6ficas em sL Significa, antes, que na filosofia 
do pragmatismo podemos descobrir ideias fundamentais sobre as 
teorias da a"ao e da ordem social, bern mais relevantes para a 
tarefa tOOrica da sociologia contemporanea_ Esses fundamentos 
da teoria da a"a:o e da ordem social nao foram adequadamente 
integrados a sociologia_ A Escola de Chicago e a tradi<;ao vital 
do interacionismo simb61ico devem muito de sua importincia a 
transforma¢o dessas ideias fundamentais em teoria cienti£co-social 
concreta e em pesquisa empirica. Poder-se-ia mostrar, entretanto, 
que isso sucedeu de modo fragmentirio e que alguns dos proble
mas renitentes dessa tradi"ao podem ser solucionados gra<;as a 
uma reconsidera"ao de seu ponto de partida_ Assim, 0 estudo que 
se segue comeya com uma analise do significado do pragmatismo 
para a teoria sociaL Vern depois urn exame das etapas mais impor
tantes do desenvolvimento do pragmatismo em sua versao socio-
16gica, representada nas obras de W_ L Thomas, Robert Park, 
Herbert Blumer e Everett Hughes, e da situa"a:o atuaL Uma avalia
"ao da contribui"ao too rica dessa tradi"ao para a atual constru"a:o 
da teoria encerra esse exame da escola pragmatica de sociologia_ 

I 0 pragmatismo como fonte filosofica 
da Escola de Chicago 

o pragmatismo e uma filosofia da a"a:o_ Contudo, nao desen
volve seu modelo de a"a:o como fez Parsons, e, pelo menos segun
do a interpreta"ao que este lhes deu, os pensadores sociol6gicos 
classicos responderam a pergunta por eles mesmos formulada: 
"Que dimens6es acrescentar a no"a:o utilitarista do agente soliti
rio que persegue racionalmente seus objetivos para apreender teo
ricamente 0 fato inegavel, mas - no quadro do utilitarismo -
inexpliclvel da exisrencia da ordem social?" _ Decerto, 0 pragmatismo 
nao se mostra menes eritico em rela<;ao ao utilitarismo do que os 
tOOricos classicos da sociologia_ Todavia, niio ataca 0 utilitarismo 
por causa do problema da a"ao e da ordem social, mas por causa 
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do problema da a"a:o e da consciencia. 0 pragmatismo desenvol
veu 0 conceito de a"a:o a fim de superar os dualismos cartesianos. 
Desse empreendimento surgiu uma compreensao da intenciona
lidade e da sociabilidade radicalmente diferente da compreensiio 
do utilitarismo. 0 conceito de racionalidade e 0 ideal normative 
desse modo de pensamento inserem-se teoricamente na ideia de 
ayao auto-regulada. A teoria pragmatica da ordem social e, pois, 
orientada pela concep<;:ao do controle social no sentido de auto
regula<;iio e solu<;iio de problemas coletivos. Essa concep"ao da 
ordem social e moldada por ideias sobre democracia e estrutura 
de comunica<;:ao nas comunidades cientificas. A real impormn
cia desse tipo de ordem social, nas modernas sociedades, suscita 
urn dos principais problemas da filosofia politica pragmatica e 
da sociologia base ada nessa filosofia. Exami.,.,mos esses temas 
em pormenor. 

o fato de 0 individuo emancipar-se da validade e da autoridade 
auto-evidentes das institui<;:oes e ideias herdadas, que ocorreu no 
inicio da era moderna, alcan<;:ou sua mais extrema e absoluta ex
pressiio no pensamento de Rene Descartes. Ele elevou 0 direito 
de duvidar a condi<;ao de autocerteza do ego que pensa e duvida, 
transformando-o no s6lido alicerce da filosofia. Desse modo, e 
claro, aboliu a existencia auto-evidente e pacificamente aceita do 
mundo em presenc;a da consciencia individual, do corpo do eu 
pensante como componente desse mundo e de outros sujeitos pen
santes nesse mundo_ Assim, uma filosofia epistemologicamente 
orientada pode reivindicar seu papel fundador vis·a-vis as ciencias. 
Ao mesmo tempo, porem, deparou-se com a dificil tarefa (ou im
possivel) de constituir 0 mundo, 0 corpo e 0 "outro", que e 0 

objeto do eu, na base de urn eu pensante. Pois foi contra todo esse 
programa que a ideia capital do pragmatismo se dirigiu. Os prag
maticos poem em duvida 0 sentido da duvida cartesiana. 

Nao podemos partir da duvida absoluta. Quando nos debruya.
mos sobre 0 estudo da filosofia, temos de comeya.r pelos preconcei
tos que realmente temos. Esses preconceitos nao podem ser dissipa
dos pOI uma maxima, pois 56 coisas que nao acontecem para n6s 
podem ser questionadas. Portanto, esse ceticismo inicial sera urn mere 
auto-engano, nao uma duvida real; e quem quer que siga 0 me:todo 
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cartesiano 56 se satisfara quando recuperar. formalmente, as cren<;:as 
que adotara. PaTtanto, trata-se de uma medida preliminar rao inutil 
quanta it ao Polo Norte para descer a Constantinopla peto meridiana 
correspondente. E claro, no cursa de seus estudos, a pessoa pode 
achar motive de duvidar daquilo em que antes acreditava; mas enta~ 
duvidara por reT uma razao positiva para isso, nao em virtude da 
maxima cartesiana. Nao duvidemos em filosofia daquilo de que nao 
duvidamos em nossos cora~6es. (Peirce, 1934, p.l56 ss) 

Essa critica da duvida cartesiana nada mais e que a defesa de 
autoridades inquestionaveis contra a reivindicayao emancipatOria 
do eu pensantej e, partanta, urn pleito em defesa da verdadeira 

duvida, em defesa do enraizamento da cogni<;:ao em situa<;6es con
cretas. A no<;iio central cartesiana do eu solirario que duvida su
cumbe a ideia de uma busca coletiva da verdade para solucionar 
os problemas reais encontrados no curso da a~ao. Poder-se-ia atri
buir a essa transformayao 0 mesma significado hist6rico concedi
do a filosofia de Descartes. 

Pelo menos as conseqiiencias dessa transforma~ao da ideia 
orientadora da reflexao filos6fica tern imenso a!cance. De fato, 0 

que muda e toda a rela~ao entre cogni<;iio e realidade. 0 conceito 
de verdade ja nao expressa a correta representa<;iio da realidade 
na cogni<;iio, que pode ser considerada uma especie de merafora 
de uma capia; expressa, antes, urn aumento do pader de agir em 
rela~ao a urn ambiente. Todas as etapas da cognic;ao, da percep~ao 
sensorial, atraves da extrac;:ao 16gica de conclusoes ate a auto-refle
""0, devem agora ser concebidas de outra maneira_ Charles Peirce 
encetou esse programa. William James aplicou-o a urn born nu
mero de problemas, principalmente de natureza religiosa ou exis
tencia!' Movido talvez pelo desejo de mostrar a impossibilidade 
de encontrar soluc;6es universalmente validas para esses proble
mas, James estreitou, e portanto debilitou de urn modo decisivo, 
a ideia basica do pragmatismo. Contrariamente a Peirce, formu
lou 0 criterio de verdade em termos dos resultados realmente ob
tidos, nao dos resultados esperados. Em sua psicologia, James 
nao considerou a acrio como ponto de partida, mas 0 puro £luxo 
da experiencia consciente. Formulou, entretanto, analises extraoT
dinariamente profundas e intrigantes que mostravam a seletividade 

...... 
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da percepc;ao e a distribui~ao da aten<;iio como fun~ao dos objeti
vas do sujeito. Peirce praticamente naa exerceu influencia alguma 
sabre os soci61ogosj os escritos de James, sim, mas uma influen
cia bastante difusa, manifesta primordialmente em fazer perceber 
as sutilezas das experiencias subjetivas. A influencia decisiva do 
pragmatismo na sociologia come~ou com John Dewey e George 
Herbert Mead. Esses dois estudiosos, que antes perseguiam urn 
programa hegeliano "naturalizado" - isto e, urn hegelianismo 
exarado em termos de processos evolucionistas cia natureza - e que, 
como Feuerbach,4 sentiam-se por isso mesmo muito acima das res
tri¢es cartesianas do pensamento, perceberam a necessidade crucial 
de refundar 0 pragmatismo nas ciencias sociais e biol6gicas. 

o reembasamento do pragmatismo assumiu inicialmente os 
contornos de uma psicologia funcionalista. 04Qbjetivo dessa psi
cologia era interpretar todos os processos e opera'roes psiquicas -
nao apenas as cognitivas - segundo sua eficacia para a solu<;iio dos 
problemas encontrados pelas pessoas no curso de sua conduta. 
Tal empresa significava a rejei~ao das abordagens epistemol6gicas 
tradicionais, utilizadas na interpreta'rao dos fen6menos psiquicos, 
e uma critica a todas as psicologias que, em maior ou menor grau, 
acatavam essas obsoletas posturas filos6ficas_ 0 mais famoso do
cumento da nova abordagem foi 0 marcante artigo de John Dewey, 
"The Reflex Arc Concept in Psychology" [0 conceito do arco 
reflexo em psicologiaJ, publicado em 1896 (Dewey, 1972); sua 
elabora~ao mais acabada, contudo, encontra-se no estudo deta
lhado, mas ainda quase desconhecido, de George Herbert Mead, 
"The Definition of the Psychical" [A defini~ao do psiquicoJ (1903). 

Dewey critica uma psicologia que julga ter encontrado seu 
objeto no estabelecimento de rela~oes causais aparentemente 
normativas entre estimulos ambientais e rea'roes organicas. Dewey 
nega que possamos, legitimamente, conceber as a<;:oes como 
somat6rio das fases de estimulas:ao externa, processamento inter
no de esrimulos e rea~6es externas. A esse "modelo de arco refle
xo" opoe a totalidade da a'rao; e a ac;:ao que determina quais os 
esrimulos relevantes dentro do contexto definido pela propria a~ao. 

4 Sobre Feuerbach, ver Honneth & joas, 1980. 
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Os elementos de uma a<;fto considerados singulares pelo modelo 
de arco reflexo nao passam, no dizer de Dewey, de distinc;oes 
funcionais no interior da a<;fto; a unidade da a<;fto se rompe e a fun· 
cionalidade dessas distinc;oes se torna clara sempre que a exe· 
cu~o de uma ayao e interrompida. A sensa~o penetra na conscien
cia do individua, como urn estimulo externa, quando sua natureza 
e desconhecida; e percebemos a necessidade de uma reayao quan
do nao sabemos como deveriamos reagir. De igual modo, Mead 
define 0 psiquico como "aquela fase da experiencia na qual fica· 
mos imediatamente conscientes de impulsos conflitantes que des· 
pojam 0 objeto de seu carater de estimulo, lanc;ando-nos numa 
atitude de subjetividade. Entrementes, porem, urn novo objeto de 
estimulo aparece, grac;as a atividade reconstrutiva identificada com 
o sujeito 'eu' e distinta do objeto 'a mim'" (Mead, 1903, p.l 09). 

Obviamente, a critica de Dewey e Mead, tal qual apreSentada 
aqui, volta-se sobretudo contra as teorias que reduzem a a<;ao a 
uma conduta determinada pelo meio. Entretanto, 0 modelo de 
ac;ao utilizado nessa critica revela tambem a modifica<;fto do signi· 
ficado da intencionalidade em compara<;fto com as teorias que 
veem a ayao como a concretiza<;ao de fins predeterminados. No 
pragmatismo, justamente porque ele considera todas as operac;oes 
psiquicas a luz de sua eficicia para a a<;fto, e impossivel sustentar 
que a determina<;3.o de urn fim seja urn atc consciente per se, que 
ocorre fora dos contextos da ayao. Ao contrario, a determinayao 
de urn fim s6 pode ser 0 resultado de ponderac;oes sobre as resisten· 
cias que uma conduta variamente orientada em diversas dire~6es 
encontra. Ao ser impossivel acompanhar simultaneamente todos 
os impulsos au compuIs6es que levam a ayao, ocorrera a seleyao de 
urn motivo dominante que, como se fora urn fim, sufocaci os de
mais ou !hes concedera eficicia apenas num grau subordinado. 

Entretanto, essa clara orientayao para um fim nao e, de for
ma alguma, costumeira. Por natureza, a a<;:ao s6 e teleo16gica de 
uma maneira difusa. Mesmo nossa percep<;fto moldada por nossas 
capacidades e possibilidades de a<;fto. Apenas coagido por si meso 
mo ou outrem 0 agente restringira 0 leque de seus impulsos e 
sensibilidade a uma linha de ac;ao definida, voltada para urn fim 
unico. Dewey e. Mead interessavam·se pelas brincadeiras infantis 
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nao s6 porque queriam promover uma reforma educacional, mas 
tambem porque tais brincadeiras !hes serviam como modelo de 
uma a~ao sujeita a um minima de obstaculos para sua realizayao. 
Em suas analises experimentais, definiram a inteligencia criativa 
como a capacidade de superar problemas oriundos da a<;fto por 
meio da inven<;fto de novas possibilidades de a<;fto; entretanto, 
essa capacidade de inven<;fto ou criatividade pressupoe a manipu· 
la<;fto consciente da forma de atividade chamada brincadeira ("brin· 
car" com diferentes alternativas de a<;fto). A esta altura do desen· 
volvimento das ideias de Dewey e Mead, fica claro que, em 
compara<;fto com a abordagem utilitarista, a teoria pragmatica da 
ayao inaugura novos campos de fenomenos e, ao mesmo tempo, 
torna necessario repensar os campos conhecidos - e 0 faz de urn 
modo que nao encontra precedentes na critica'feita pelos pensa· 
dores da sociologia classica ao utilitarismo. 

Exarninernos agora, brevernente, tres possiveis obje~6es ao 
modelo pragm:itico de a<;fto. A critica de que esse modelo reduz 0 

conceito de ac;ao de urn modo instrumentalista ou ativista perdeu 
muito de sua plausibilidade grac;as a referencia, acima menciona· 
da, ao significado que a brincadeira e a criatividade tern para 0 

pragrnatisrno. A refutayao mais vigorosa desta critica por ser en
contrada nos escritos de Dewey sobre estetica (Dewey, 1934), onde 
se demonstra precisamente a disponibilidade passiva do indivi· 
duo a experiencia e ao aperfeic;oamento da experiencia em rela· 
<;fto ao presente. Para Dewey, 0 pragmatismo era nada menos que 
uma maneira de criticar aqueles aspectos da vida americana "que 
tornam a ac;ao urn tim em si mesmo e tem dos fins uma visao 
muito estreita e muito 'pratica'" (Dewey, 1931, p.16). Portanto, a 
escolha da a<;fto como ponto de partida da reflexao filosofica nao 
significa que 0 mundo decaiu ao nivel de simples material a dispo
si<;fto das intenc;oes dos agentes; tambem essa obje<;fto se baseia na 
dicotomia cartesiana, cuja superac;ao e justamente 0 que esti em 
questao. Somente na ac;ao a imediaticidade qualitativa do mundo 
e de n6s mesmos nos e revelada. 

A outra obje<;ao possivel e que no modelo pragm:itico de 
ac;:ao a consciencia se encontra orientada para 0 momenta presente. 
Essa acusa<;fto pode ser rebatida salientando a importancia capital 
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dos "habitos" nesse modelo. As solu<;6es para os problemas da ayao 
naa sao armazenadas na consciencia dos agentes, mas utilizadas 
para novas a¢es que, rotineiras no catiter, seguem seu cursa fora 
da consciencia deles. Somente os problemas novos e que tornam 
ineficazes os h<ibitos e a rotina, exigindo novos conhecimentos. 

o terceiro problema, mais espinhoso para a filosofia social 
pragmatica, e que 0 modelo de a'rao descrito acima pareee tao 
generico que sequer distingue a rela<;ao do agente com as objetos 
de seu meio da rela<;ao desse agente com seus semelhantes. A 
transforma<;ao do eu cartesiano numa comunidade constituida 
pela solu<;ao coletiva de problemas foi, de inicio, apenas aventada. 
Peirce podia, sem duvida, ligar imanentemente essa ideia da co· 
munidade critica de cientistas ao seu modelo teo rico, ja que deda· 
rava que tada cogni<;ao era simb61ica. Sua teoria dos signos con· 
tem, alem do objeto significado e da peculiaridade quantitativa do 
detento! do signa, uma consciencia interpretativa pertencente ao 
sujeito que quer transmitir sua inten<;ao a Dutro ou a si mesrna.5 

Peirce nao conseguiu, entretanto, elaborar uma verdadeira 
teoria do sujeito em comunicayao consigo mesmo e com os ou
tros. Cooley foi 0 primeiro a prodamar a necessidade de um 
pragmatismo "social" ou "sociologico"6 e 0 primeiro a desenvol
ver uma teoria do eu e sua dependencia de grupos primarios. Ao 
elaborar semelhante teoria, porem, procedeu de maneira urn tan
to inconsistente. Nao enraizou, com rigor logico, a consciencia na 
ac;ao e acabou formulando uma teoria emotiva e nao cognitiva do 
eu. 0 problema de chegar a uma analise pragmatica de situa<;6es 
de intera<;ao social e auto-reflexao individual constituia 0 vinculo 
necessario para juntar filosofia pragmatica com psicologia social 
antiutilitarista e sociologia. Indo muito alem de Dewey, George 
Herbert Mead, em sua analise da origem do gestual humano e da 
comunicac;ao ling(iistica, examinou minuciosamente 0 problema 
e, passo a passo, encontrou a soluyao para ele. E, uma vez que lhe 

5 Uma apreciao:;:ao muito interessante da teoria pragmacica dos signos, em com

parao:;:ao com a teoria escruturalista, encontra-se em Rochberg-Halton (1982)_ 
6 Charles H. Cooley: "Urn pragmatismo social, ou melhor, sociol6gico ainda 

esta por fazer", citado em Jandy (1942, pJ 10). Sobre Cooley, ver a critica de 
Mead em Mead (1930). 
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creditaram essa soluc;ao, Mead tornou-se a figura estrategicamen
te central da Escola de Chicago. Isso e verdade mesmo sem se 
considerar a irretocabilidade de sua solu<;il.o e 0 grau de conheci
mento que os sociologos tinham dela. 

Seria incorreto entender a contribuic;ao de Mead7 como uma 
simples inversao da relac;ao entre 0 individual e 0 coletivo - agora 
para vantagem do coletivo. 0 verdadeiro significado de sua reali
za~ao reside, antes, no fato de ele ter alterado completamente a 
maneira de encarar 0 problema. Tomado pelo espirito do 
pragmatismo, investigou 0 tipo de situac;ao de ac;ao em que uma 
maior atenc;ao nos objetos do ambiente nao basta para garantir 0 

exito da continuidade da a~ao. 0 que tinha em mente eram pro
blemas de ac;ao interpessoal. Em situac;oes sociais, 0 agente e, ele 
proprio, uma fonte de estimulo para ,eu parceirq., Ele deve entao 
estar atento a seus modos de ac;ao, uma vez que estes suscitam 
reac;oes do parceiro e, por isso, tornam-se condic;oes para a conti
nuidade de suas propria, a<;6es. Nesse tipo de situayao, nao apenas 
a consciencia, mas tambem a autoconsciencia sao funcionalmente 
requeridas. Com essa analise da auto-reflexividade, Mead tentou 
reconstruir, pragmaticamente, a heranc;:a do idealismo alemao. 

Mead desenvolveu as condi<;6es da possibilidade de auto· 
reflexividade a partir de uma teoria das origens da comunica<;ao e 
sociabilidade especificamente humanas. Numa serie de artigos 
escritos por volta de 1910, ele chega gradativamente aos funda
mentos da teoria da interaC;ao simbolicamente mediada. Sustenta 
que a transformaC;ao de fases de ac;ao em signos gestuais capacita 
o ator a reagir as pr6prias ac;oes e, portanto, a representar com 
elas as de outros; assim, suas ayoes sao antecipadamente influen
ciadas pelas rea<;6es virtuais do publico. 0 comportamento hu
mano se volta para as reac;6es possiveis dos outros: por meio de 
simbolos, sao elaborados esquemas e expectativas mutuas de com
portamento que, entretanto, continuam mergulhados no £luxo 
de interac;ao, de verificayao de antecipac;6es. 

7 VeT Mead (1934) e loas (1985a). BodenhafeT (1920-1921) defende uma im
portante tese, escrita sob a influencia de Mead, que ajuda a compreender 0 

significado da mudan<;a de perspectiva, proposta por Mead, na sociologia 

contemporanea. 
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As conseqiiencias conceituais dessa inova~ao sao bern conhe

cidas - as no<;ces da ado<;iio de papeis, do eu, do outro generaliza· 
do etc. -, de sorte que uma explica<;lio delas pode ser omitida 
aqui. Mais importante para os objetivos do presente ensaio e 0 

fato de Mead procurar estender sua abordagem ao dominio dos 
problemas cognitivos. Com base nesse desvio social do 
pragmatismo,8 fornece uma nova interpretayao da constituic;ao do 
objeto fisico, da imagem do corpo e da temporalidade subjetiva. 
Reunidos, esses fragmentos possibilitam a compreensilo da a<;lio 
como urn comportamento autocontrolado e a visao de urn conceito 
de autocontrole que nao e instrumentalmente restrito como 0 

conceito pragmatico de racionalidade. 
Mead estabelece, em particular, as condi<;ces de intera<;ilo sim· 

b6lica e da auto·reflexao. Suas analises silo orientadas por uma 
concep<;a:o normativamente ideal da estrumra da ordem soc;';l, basea· 
da principalmente no ideal do autogoverno democratico combi· 
nado com ideias peircianas sabre a comunicayao livre e irrestrita 

dentro da comunidade cientifica. Nas partes te6ricas centrais de 
sua obra, entretanto, essa noc;ao nao e adotada para elaborar uma 
teoria social sociologicamente utiL Esse desenvolvimento e en· 
contrade com maior freqiiencia em seus escritos jornalisticos de 

cunho politico. 
Sob esse aspecto, os escritos de John Dewey vilo mais longe, 

especialmente na discussilo de seu livro The Public and its Problems 
[0 publico e seus problemas] (1927).9 Aqui, Dewey defende uma 
teoria que parte do processo de a<;lio coletiva. Essa a<;lio se depara 
com problemas e provoca conseqiiencias involuntarias e inespera

das, que podem ser reflexivamente "processadas" pela coletivida· 
de amante. No quadro dos padr6es comunitarios, as consequencias da 
a<;ilo silo percebidas, interpretadas, confirmadas e levadas em con· 
sidera<;lio no preparo de a<;ces futuras - nilo apenas pelas insti· 
tui<;6es especificamente encarregadas dessas tarefas, mas tambem 

8 Discuti a constitui~ao da imagem do corpo em Joas (1983). 
9 Dado que a maior parte dos ensaios sobre pragmatismo poueo ajuda nas 

quesroes de teoria politica e de aplieayao do pragmatismo em eieneias soeiais, 
recomendo aqui Rucker (1969) e Whire (1957). 
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por todos os individuos e coletividades afetados pelas consequen· 
cias. Nesse processo de interpretar e confirmar as consequencias 
da a<;ilo coletiva, a comunica<;ilo entre todos os envolvidos desem· 
penha um papel relevante; quem quer que tenha sido afetado se 
disp6e a participar dessa comunica~ao, a mostrar que tambem foi 

atingido, a confirmar suas preocupa~6es com as consequencias. 
Desse modo, a filosofia politica de Dewey nilo considera como ponto 
de partida um antagonismo entre 0 individuo e 0 Estado, mas os 
problemas internos da a<;lio de grupo. 0 publico fundado na a<;lio 
de grupo, como comunidade de comunica<;lio constituida por todos 
aqueles que sofrem as consequencias dessa a<;lio, e constituido tan· 
to pelo Estado independente quanto pelo individuo autonomo. 

Nesse modelo te6rico, a comunica<;ao para fins de resolu<;ao 

dos problemas de interesse coletivo torna·se uma.l;,mdi<;lio essencial 
da ordem sociaL [sso fica ainda mais claro quando comparamos tal 
noyao com teorias de ordem social rivais. Assim concebida, a or

dem social nao exige a "unanimidade" dos membros da sociedade; 

a comunica<;lio humana vincula as singularidades individuais, bem 
como 0 reconhecimento partilhado ou universal e 0 uso dos siste
mas simb6licos. A filosofia politica de Dewey volta·se tambem con· 
tra a tradi<;lio de pensamento hobbesiana, que concebe a integra<;lio 
social como fruto unicamente da a<;lio de autoridades externas. 

Enfim, 0 programa de Dewey, como as reflexces anteriores 
de Cooley, op6e-se explicitamente a "naturalizayao" do mercado e 

a concep<;lio de que ele e um mecanismo de solu<;ilo de problemas, 
auto-regulador. Sao precisamente as conseqiiencias da interconexao 

de a<;ces dotadas de fins comuns que exigem interpreta<;ilo e con· 
firma<;lio coletiva. No modo especifico segundo 0 qual a no<;ilo de 
"controle social" foi utilizada por esse grupo de pensadores, ela 
nilo aponta para uma garantia de conformidade social mas, antes, 
para uma auto-regulamenta~ao consciente, para a ideia de 

autogoverno efetivada por intermedio da comunica<;ilo e entendi· 
da como a soluyao de problemas coletivos. Assim, esse conceito 

de "controle social" era, na teoria da ordem social, 0 equivalente 
ao conceito de "autocontrole" na teoria da a~aO.lO Nenhum deles 

10 Sobre esse ponto, ver 0 excelente artigo de Janowitz (1975-1976). 
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se destinava ao uso em descri,6es isentas de valores. Continham, 
isso sim, criterios imanentes para julgar a racionalidade das a,6es 
ou das ordens sociais. Nao quer dizer que fossem meros conceitos 
de avalia,ao: iriam mostrar seu poder reve!ador precisamente nas 
amilises reais das a<;:6es dos homens e das sociedades. POt urn 
lado, a filosofia social do pragmatismo forneceu urn complexo de 
conceitos fundamentais para a pesquisa cientifico-social e a cons
tru<;:ao de tearias. POt Dutro, dotail essas proprias ciencias sociais 
de enorme importiincia politica e moral. De fato, supunha·se que 
ajudariam as comunidades humanas a aumentar seu potencial para 
a a<;ao coletiva e, num mundo ja sem nenhuma certeza metafisica, 

dariam uma contribui,ao decisiva ao fomento da solidariedade 
no seio de uma comunidade humana universal capaz de, coletiva
mente, reconhecer, discutir e resolver os problemas da humanidade. 

II A evoluc;ao da Escola de Chicago 

Aqueles que investigam 0 conteudo te6rico do pensamento e 
da obra da antiga Escola de Chicago devem, primeiro, livrar·se de 
varias equivocos amplamente disseminados sabre eta, para poder 
avaliar de fato as verdadeiras realiza<;6es desse grupo de pesquisa
dores e filosofos.ll 

o primeiro desses equivocos e que a escola adotava uma orien
ta<;ao exclusivamente empirica e nao s6 falhou em sistematizar 
teoricamente os resultados de suas pesquisas como as considerou 
meras emana,6es dos objetos pesquisados. Tal assertiva e verda
deira na medida em que, de fato, a escola valorizava muito a pes
quisa empirica, fie! que era ao espirito do pragmatismo. Na hist6-
ria da ciencia social, ela se postava a meio caminho entre a filosofia 
social evoiucionista, de carater especulativo e inerente aos primei
ros anos da sociologia, e a moderna ciencia social empirica. Tam
bern e verdade que, em retrospecto, a Escola de Chicago produziu 
quase sempre urn mosaico de estudos semi-etnograficos em lugar 

11 Sobre a antiga sociologia americana, ver Hinkle, 1963, 1980. Sobre a inde
pendencia da sociologia americana em rela~ao aos te6ricos sociais chissicos 
da Europa, ver Sutherland, 1978. 
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de tratados te6ricos. Mas esse fato nao deve dar a impressao erra· 
da de que os trabalhos de seus membros nao compartilhassem, 
implicitamente, pelo menos urn mesmo quadro teorico. Embora 
nao seja exatamente igual em cada estudo, ainda assim urn qua
dro te6rico geral e implicito do pragmatismo - que no entanto 
jamais recebeu bases metate6ricas explicitas - pode ser observado 
nos solidos teoremas individuais da escola. 

Tao falsa quanta essa concep,ao e a ideia de que a Escola de 
Chicago estava interessada unicamente em promover reformas 
sociais, ou de que sua natureza especifica consistia num reformismo 
social protestante mais ou menos secularizado.12 Tambem a esse 
respeito se poderia falar em uma posi,ao intermediaria na hist6-
ria da ciencia social, ou seja, uma posi~ao entre a ausencia de 
profissionaliza~ao das ciencias sociais e sua profissionalizayao to
tal. Todas as principais personalidades da Escola de Chicago reo 
pudiavam a pesquisa social desprovida dos padr6es profissionais, 
cujo unico objetivo era 0 de convencer a opiniao publica da exis
tencia e gravidade dos problemas sociais. Eles tinham, alem dis
so, plena consciencia de que, embora a profissionaliza,ao das cien
cias sociais exigisse metodos de pesquisa mais exatos e urn quadro 
universal de referencias - em contraste com 0 mero reformismo -, 
e!a nao devia renunciar as responsabilidades extracientificas. Fi· 
nalmente, no que diz respeito ao carater cristao da Escola de 
Chicago, este nao pode decerto ser encontrado no pensamento e 
obras de figuras importantes como Thomas e Mead. Nem e pos
sive! falar consistentemente de uma forma secularizada de cristia
nismo, dado 0 espirito fortemente antipuritano de muitos dos 
membros da escola. 

Urn terceiro equivoco e considerar a Escola de Chicago como 
conseqiiencia do estudo das obras de pensadores europeus e da 
apropria,ao de suas ideias. E verdade que, mais que outros, 0 

pensamento alemao - em sua transiyao do historicismo para a 
sociologia (representada por Dilthey, Winde!band, Rickert, 
Tonnies e Simmel) -, bern como a etnologia e a psicologia popular 

12 Tais equivocos sao encontrados mesmo nos escritos recentes de autores de 
primeira linha. Ver Tenbruck, 1985; Vidich & Lyman, 1985. 
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(Volkerpsychologie) alemas - que procuravam explicar a vida cultu· 
ral de na<;6es e pavos -, influenciaram na forma<;ao de muitas 
figuras importantes da escola. Deu-se muita aten<;ao as teorias 
sociologicas de Durkheim, Tonnies e Simmel. Havia, em espe
cial, afinidades entre membros da escola e Simmel, na medida em 
que Simmel buscava urn conceito de sociedade que nem reduzisse 
a sociedade a mero agregado de individuos nem a reificasse numa 
entidade completamente transcendente em relac;ao aos individuos.13 
No entanto, seria absolutamente err6neo derivar do pensamento 
de Simmel as ideias da Escola de Chicago, ou mesmo presumir 
uma superioridade geral do pensamento cientifico-social europeu 
na epoca. A ser correta a tese de que 0 quadro te6rico da Escola 
de Chicago se origina da filosofia social do pragmatismo, enrao se 
deveci mostrar tambem que ela partiu de uma escola de pensa· 
mento autenticamente americana e nao de uma filosofia euro
peia. Nao e sequer suficiente a constata~ao, por parte de Parsons, 
de que Cooley, Thomas e acima de tudo Mead desenvolveram 
.uma teoria sociopsicol6gica de internaliza~ao que superou signifi
cativamente os te6ricos clissicos europeus,14 pois essa constatayao 
isola suas realiza<;6es das condi<;6es em que foram obtidas e das 
consequencias que delas decorreram. Ou seja, a critica pragmitica 
do individualismo racionalista nao foi plenamente reconhecida. 

o fato aparece de modo mais gritante no mito da superiorida· 
de do individualismo utilitarista de Herbert Spencer em relac;ao a 
sociologia americana pre-parsoniana. No que toca ao periodo an
terior a Escola de Chicago e aos soci610gos especulativos alheios a 
essa escola, e verdade que muito se fez em prol de uma modi fica· 
c;ao te6rica das ideias de Spencer. Mas, na realidade, para todos 
os te6ricos sociais posteriores a essa epoca e cujas obras ainda sao 
lidas - Peirce, James, Baldwin, Mead, Dewey, Cooley, Veblen, 
Thomas e Park -, Spencer era "mais 0 bode expiat6rio que 0 

responsivel" .15 0 primeiro compendio importante da sociologia 

13 Sabre a acolhida de Simmel nos Estados Unidos, ver 0 abrangente estudo de 
Levine et a!. (1975·1976). 

14 0 texto mais importante de Parsons sabre esse conjunto de temas e seu 
estudo sabre Cooley (Parsons, 1968b), 
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americana, Source Book for Social Origins [Manual das origens sociais] 
(1907), pode ser considerado, grosso modo, como uma polemica 
contra Spencer. Desde 0 fim da Guerra Civil Americana, varios 
pensadores americanos se rebelaram contra 0 individualismo 
atomistico e passaram a buscar novos modelos te6ricos e pniticos 
de formayao de comunidade. As solu<;Qes que deram ao problema de 
uma nova base para a comunidade assumiram formas muito dife
rentes, indo do retorno aos ideais comuninirios do velho puri· 
tanismo, passando pelo misticismo da natureza, a atra<;ao pelo 
catolicismo, esquemas e experiencias ut6picas, ate a glorificayao 
do passado colonial da America ou as condiI'6es outrora reinantes 
nos estados sulistas. Em muitos casos, tentou-se inserir os postu
lados morais do individualismo nesses modelos de comunidade. 

Sem duvida, 0 modo como 0 pragmatislW' foi transformado 
em sociologia deveu-se, de forma decisiva, as condi<;:6es da socie
dade americana, da Universidade de Chicago e da conexao politi. 
ca da antiga sociologia americana com a sociedade local do perio' 
do em que se originou, no come<;o da decada de 1890 enos anos 
que se seguiram. Nessa epoca, os Estados Unidos atravessavam 
uma fase de rapida industrializa<;ao e urbanizac;ao.16 Era enorme a 
afluencia de imigrantes, na sua grande maioria oriundos de meios 
culturais bern diferentes da tradi<;ao protestante. A dissolu<;ao da 
estrutura politica e economica fortemente descentralizada dos 
Estados Unidos, juntamente com as simultaneas mudan<;:as ecc
nomicas, proporcionaram a base para uma profunda altera<;:ao da 
estrutura de classes da sociedade americana. No ambito dessas 
mudan<;:as, cumpre mencionar especialmente 0 advento de uma 
nova classe media "profissional". Politicamente, tais mudan~s eram 
seguidas de constantes esfor<;:os para promover reformas sociais, 
que deram a essa epoca 0 nome de "era do progresso". Elemento 
comum dos esfor<;os reformistas era 0 objetivo de preservar os 
ideais democriticos de autogoverno das comunidades locais, sob 
as novas condi<;:6es de hegemonia, na sociedade americana, das 
grandes corpora<;6es e do governo federal centralizado: e is so se 

15 Essa tese fOl proposta com mais vigor por Wilson (1968), de quem e extraida I 16 0 melhor relata historico dos elementos historico-sociais dos desenvolvl' 
a citayao. mentos mencionados e de Wiebe (1967). I 
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fez gra<;as a transforma~ao dos ideais das pequenas comunidades 
locais em uma forma apropriada as novas comunidades urbanas. 
Chicago foi um dos centros desses empreendimentos reformistas. 
Os intelectuais da Escola de Chicago estavam pessoalmente en· 
volvidos nesses esfonros e assim permaneceram mesma durante 
o periodo conservador dos anos 20. Os temas principais da Es· 
cola de Chicago eram, portanto, os problemas da cidade moder· 
na, especialmente da propria Chicago. A escolha dos seus temas 
de estudos sociologicos pode ser explicada quase sempre por 
esse enfoque. 

As condi~oes institucionais da recem·fundada Universidade 
de Chicago favoreciam a op~o pela pesquisa e pela interdisci· 
plinaridade. Nessa universidade os alunos enfatizavam 0 aprendi· 
zado por meio da pesquisa, enquanto a infra-estrutura enfatizava 
a pesquisa cooperativa. A funda~ao de um periodico profissional, 
o American Journal of Sociology, em 1885, e a publica~ao de com· 
pendios por Thomas, Park & Burgess, deram suporte ao trabalho 
dos sociologos da Universidade de Chicago. Ali, a sociologia nao 
precisou lutar pela sua existencia contra 0 poder das disciplinas 
mais antigas, especiaimente a economia politica, mas conseguiu, 
sob condi~es melhores que em qualquer ourra parte, dar·lhes a 
maxima aten~ao intelectual e demarcar sua propria area em tela
~o a elas.17 Estava estreitamente ligada a etnologia, a filosofia e a 
teoria educacional (nas pessoas e pensamento de Dewey e Mead), 
bern como a economia institucionalista e antimarginalista de 
Thorstein Veblen. 

Os fundadores da sociologia na Universidade de Chicago, 
em sentido estrito, com exce~ao de Albion Small, esrno completa· 
mente esquecidos, nao se Ihes atribuindo, com justi~a, nenhuma 
imporrnncia como te6ricos. Small pode ser definido como uma 
comhina<;:3.o de "soci61ogo de sistemas" especulativo e precursor 

17 Sabre esse assunto, ver Diner, 1975. Os trahalhos mais importantes sabre a 
Escola de Chicago sao Bulmer(1984). Carey (1975), Faris (1967) e Fischer & 
Strauss (1978). Os interessados no estudo desse tema encontrarao ainda 
uma valiosa ajuda na vasta bibliografia de Kura: (1984). Um relato breve, 
mas interessante de urn aspecto destacado da tradic;:ao de Chicago e 0 de 
Farberman (J 979). 
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administrativo da pesquisa sociologica empirica. Sua propria pos
tura teorica, que aparentemente nao chegou a se transformar na 
linha·mestra da pesquisa sociologica empirica da Universidade de 
Chicago, pode ser chamada de "utilitarismo coletivo", quer dizer, 
era uma teoria que explicava a vida social segundo os processos 
engendrados pelo conflito entre grupos de interesses. Contra 0 

poder das ideias pragmaticas, entretanto, essa postura tinha pou
cas possibilidades de prevalecer. Na obra de William Isaac Thomas, 
antigo diplomado da Universidade de Chicago que depois passou 
a integrar 0 corpo da faculdade, surge 0 primeiro vinculo impor· 
tante entre pragmatismo e pesquisa sociologica. 

As raizes intelectuais de Thomas esrno na etnografia e na 
psicologia popular. I' Esses dois campos de pesquisa coletavam e 
investigavam materiais oriundos da diversidaiik cultural de povos 
e epocas de uma maneira holistica - se comparada com a psicolo· 
gia introspectiva - e "objetiva". Metodologicamente, Thomas per
maneceu fiel ao procedimento etnogr.ifico, mas agora aplicado a 
objetos nao-ex6ticos; teoricamente, nos debates sobre a elabora
~ao de uma psicologia social, mostrou·se interessado por urn 
modelo teorico que enfatizasse a influencia da cultura no compor· 
tamento individual e coletivo. Em seus primeiros escritos, distan
ciou·se gradualmente da ideia contemporanea da determina~o 
biologica das diferen<;as raciais e sexuais. Os tra~os basicos de seu 
pr6prio modelo te6rico sao, porem, pragmMicos. Na Introdu<?o 
ao Source Book for Social Origins [Manual das Origens Sociais) (1909), 
uma posi~ao teorica central ja era atribuida ao modelo de a~ao 
dos "habitos". Perante estimulos desconhecidos, os habitos se 
rompem, estado de coisas que constitui uma crise somente supe
rada por uma opera\ao consciente ("aten\:lo") da parte do sujeito, 
da qual novos habitos de comportamento se originam. Ele tam· 
bem opoe 0 conceito de controle a todos os outros conceitos· 

18 Uma bibliografia das publicac;:6es de Thomas pode ser encontrada em Janowitz 
(1966, p.307-10). Nao existe uma bibliografia completa de Thomas. Relates 
curtos de sua vida, que podem ser recomendados, sao a Introduc;:ao de Janowitz 
a ja mencionada edic;:ao dos escritos de Thomas Qanowia:, 1966, p.vii-lviii), 
Coser sobre Thomas e Znaniecki (Coser, 1977, p.511-59), Deegan e Burger 
(1981) e Zaretsky (1984). 
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chave entaa em usa, como imita<;:ao, conflito, coeryao, contrato e 
«consciencia de tipo". 

De modo mais claro que os filosofos pragmaticos, Thomas 
insistia no cariter cultural dos habitos de comportamento e no 
aspecto coletivo ate das iniciativas individuais: "0 nivel cultural 
do grupo limita a capacidade da mente de enfrentar crises e rea
justar·se" (Thomas, 1909, p.20). A cultura, no entender de Thomas, 
abarcava tada uma diversidade de recursos comunitirios materiais, 
tecnicos e cognitivos. Metodologicamente, essa linha conduz a 
busca de procedimentos que possibilitem reconstruir a dimimica 
da resposta subjetiva aos problemas de a~ao e soluciona-los. Para 
Thomas, isso ainda nao significa observayao participativa ou ami
lise de processo de intera~o, mas antes a coleta e irterpretac;ao 
de material relativo as perspectivas subjetivas dos agentes, Con
trariamente a maxima de Durkheimem As regras do metoda sociol6· 

gica, as fatos sociais nao podem ser explicados unicamente por 
outros fatos sociais. Assim, nao se aplicam fundamentalmente 
procedimentos de analise estatisticos; ao contnirio, as percep<;:6es 
individuais e as novas cria<;:5es tern de ser reconhecidas como 0 

vinculo mediador entre os fatos sociais. Nos estudos sociol6gicos, 
portanto, cumpre reunir e examinar materiais que mais se asse~ 
melhem ao ideal de auto-apresenta~o biogrifica e, consequente
mente, a unidade narrativa da existencia humana. Desse modo, 
para Thomas e para toda a Escola de Chicago, nao era importante 
separar seu pensamento e sua pesquisa da psicologia, como era 
para Durkheim. 0 modelo teorico de uma psicologia social evita
va a identifica~ao da psicologia com 0 individualismo atomistico 
que combatiam. 

A res posta subjetiva e a oposi~ao a transforma~ao da socieda
de "tradicional" em uma sociedade "moderna" foi 0 tema de pes
quisa sobre 0 qual mais avanyavam as reflexoes de Thomas, numa 
combina<;:ao de teoria e pesquisa empirica considerada muitas ve
zes pouco consistente. No inicio da carreira come<;:ou a se interes
sar pelo problema dos negros americanos, dos socialistas judeus 
nos Estados Unidos e dos imigrantes de varias nacionalidades 
(Bressler, 1952). Seu estudo mais extenso tratou dos imigrantes 
poloneses (Thomas & Znaniecki, 1926) e foi reconhecido como 
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uma das obras paradigmaticas da Escola de Chicago. Thomas 
prosseguiu com outros estudos sobre problemas concernentes aos 
imigrantes e outros t6picos relativos a adapta<;:ao social, inclusive 
urn sobre prostitui~ao juvenil (Park & Miller, 1921;19 Thomas, 
1923), sem, no entanto, obter progressos teoricos significativos_ 

o modelo teorico de Thomas, tal como foi apresentado so
bretudo nas observa~oes metodologicas preliminares em The Polish 
Peasant [0 campones polaco] (1926) e em outras partes desse 
estudo, amplia 0 modelo pragmatico de a~ao em dois sentidos: 
primeiro, 0 modelo se torna mais concreto e, segundo, passa a 
incluir a a<;:§..o coletiva. Torna-se mais concreto na medida em que 
a opera~o subjetiva de definir uma situa~o e considerada com 
maior precisao. Normas de conduta aceitas sao vistas como 0 

resultado de defini~oes de situa~oes previame!lte bem-sucedidas. 
Ao lado do conceito de "atitude", essas defini~oes sao formuladas 
em rela<;:ao a a<;:ao e se distinguem da psicologia da consciencia. 
Da-se aten~o ao papel social daquele que define as situa~oes. Fica 
claro que tais defini<;:oes sempre contem urn elemento de risco. 
Nao precisam necessariamente formar urn sistema unitirio coeso 
ou explicar todas as situa<;:oes com a mesma precisao. Surgem 
continuamente situa<;:oes para as quais nao bastam as defini<;:oes 
ja estabelecidas. Thomas afirma que e possivel dividir os motivos 
da a~o em quatro classes. Sao elas: 0 desejo de novas experiencias; 
o desejo de dominio duma situa~ao; 0 desejo de reconhecimento 
social e 0 de certeza da identidade. 

Esse esbo~o de uma teoria da motiva~o revela que Thomas 
superou as no<;:6es da psicologia dos instintos sem aceitar as expli
ca<;:oes propostas pelos psicanalistas, que considerava monocausais. 
Sua teoria incluia motivos que iam alem da autopreserva<;:ao mate
rial ou da busca egoista de interesses pessoais, lembrando forte
mente a psicologia "humanista" desenvolvida posteriormente. Con
tribuiu para com a teoria da personalidade com sua no~ao da 
"organiza<;:ao cia vida", a modelagem subjetiva do curso da existen
cia. Empregando essa categoria, distinguiu tres tipos de personali
dade: 0 "filisteu" e sua rigida norma de vidaj 0 "boemio" e sua 

19 Sabe-se que essa obra foi praticamente escrita por Thomas. 
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estrutura de carater incoerente e, por fim, com uma avalia<;:ao 
nitidamente positiva, 0 criativo, que consegue orientar sistemati
camente 0 proprio desenvolvimento. 

A amplia~ao do modelo de a~ao pragmatico para incluir a 
a~o coletiva altera a tese da desintegra~ao das sociedades ou orien
ta<;:6es tradicionais. Segundo esse novo ponto de vista, a desorga
niza~ao e a crise sempre possibilitam a reorganiza<;ao criativa_ 
Thomas nao era urn pessimista cultural que via na era moderna 
apenas a desintegra<;ao da "comunidade". Nao acreditava na rigi
da oposi<;ao entre institui¢es fortes e perda an6mica de orienta
¢OJ ao contrarie, interessava-se pelos processos coletivos que 
engendram novas institui~oes_ Para ele, "a estabilidade das insti
tui~oes do grupo e, simplesmente, 0 equilibrio dinamico de pro
ceSSDS de desorganizayao e reorganiZa~ao" (Thomas & Zn~miecki, 
1926, p.l130)_ 

Essa visao da sociedade e da historia tornou depassees as cate
gorias historicas dicotomicas que tanta influencia haviam exerci
do nos primordios da sociologia. J. nao se opunha comunidade a 
sociedade, solidariedade mec:l.nica a solidariedade organica; essas 
oposh;:6es fcram substituidas por processos continuos de desinte
gra~ao institucional, de forma<;ao bem-sucedida ou fracassada de 
novas instituiyoes. Nao era mais necessario negar a importcincia, 
para as sociedades modernas, de componentes vitais das socieda
des anteriores, como a familia e a solidariedade dos grupos etni
cos. Estes, decerto, haviam mudado, sem que com isso sua impor
t:i.ncia diminuisse. A rela<;ao entre a~o individual e coletiva, ou 
entre desorganizayao e reorganizayao individual e coletiva, nao 
era explicitamente vista atraves do prisma funcionalista, a saber, 
a oportunidade de reorganiza~o individual existia tambem sob 
condi~6es de desorganiza~o social. Em sua pesquisa empirica sobre 
os imigrantes poloneses, Thomas investigou as diferentes fases 
do processo ctitico de adapta<;ao desses individuos recorrendo a 
materiais empiricos correspondentes a cada fase (Madge, 1962, 
p.52-87). Com base em cartas, esbo<;ou um quadro da sociedade 
rural polonesa a partir de aspectos surpreendentemente diversos. 
A desintegra~ao dess. sociedade durante a expansao do capitalis
mo industrial e seus esfor<;:os iniciais para se reorganizar foram 
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documentados com artigos de jornais poloneses. A desorganiza
~o pessoal dos imigrantes pode ser mostrada gra<;as a um vasto 
material autobiografico. Quanto as informa0es sobre a desorga
niza~o social da cultura dos imigrantes nos Estados Unidos, ba
seou-se em registros de tribunais e paroquias. Assim, a despeito 
de todos os problemas da relayao entre teoria e pesquisa empirica, 
bem como da complexidade da teoria e dos metodos de pesquisa 
empirica, foi realizada uma notivel obra sociol6gica pioneira que 
hoje merece bern 0 status de classica. 

Durante algum tempo, William Thomas foi 0 mais importan
te sociologo da Escola de Chicago. Quando, em 1918, acabou 
despedido da universidade em virtude de uma conspira~o movi
da contra seu inconformismo politico e moral, 0 cargo de chefe 
oficioso da escola foi preenchido por um hOlljem que 0 proprio 
Thomas trouxera para Chicago alguns anos antes. Esse homem, 
mesmo antes de se conhecerem, ja revelara s6lida afinidade com 
as orienta~oes e temas de pensamento e pesquisa de Thomas: era 
Robert Park. Ate meados da decada de 1930, Park foi a figura 
mais influente da escola. Alias, sua import:i.ncia e ainda maior 
que a de Thomas, pois atuou atraves de seus muitos disdpulos e 
da organizayao de projetos de pesquisa, e nao apenas por meio de 
seus pr6prios estudos. 

A luz dos incontiveis vaivens de sua vida, que 0 fizeram pro
fessor so depois dos 50 anos, chega-se quase a pensar que Park 
estava predestinado ao papel que desempenhou na Universidade 
de Chicago.20 Quando estudante, sofrera a influencia decisiva de 
John Dewey, trabalhara por muitos anos como reporter de jornal 
e obtivera um doutorado na Alemanha com uma ctitica a psicolo
gia de massas contemporanea, inspirada em Simmel e publicada 
em alemao. Alem disso, por ter colaborado estreitamente, duran
te anos, com 0 reformador negro Booker T. Washington, conhe
cia os problemas dos negros nos Estados Unidos melhor que qual
quer outro branco da epoca. Vale ressaltar que essas diferentes 

20 Muitos artigos importantes de Park foram publicados na edi<;:ao em tres volu· 
mes de seus Collected Papers [Coletanea de ensaios] (1950.1955). Ha uma oti· 
ma literatura auxiliar sobre Park, destacando-se Matthews (1977), Coser (1977, 
p.357·84) e Turner (1967). 
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atividades nao eram tao desencontradas como pode pareeer a pri
meira vista. Pele menos, a personalidade criativa de Parker conse
guiu integra-las. Da filosofia de Dewey, Park extraira, em particular, 
a enfase na democracia como ardem social e na comunica<;ao 
publica como pre-requisito para a democracia. Sua experiencia 
como jornalista familiarizou-o com a comunicayao publica e pro
porcionou-Ihe material para reflex6es sociol6gicas. 

Mais tarde, Park definiria a "noticia" como uma informa<;:§.o 

do interesse de todos porque a todos diz respeito; sua interpreta
c;ao, no entanto, ainda esni em aberto (Park, 1972). Park estava 
mais interessado que Dewey na realidade empirica dos processos 
de formac;ao da opinilio publica e da dinamica dos processos de 
discussao que frequentemente conduzem a resultados nao
consensuais. Sua paixao por relatos originais e sua dedica<;:ao aos 
negros da America eram alimentadas por uma sede insadavel de 
experiencias que extrapolavam os rigidos limites culturais e mo
rais do acanhado meio protestante americano. Embora dificilmente 
se encontre algum laivo de consciencia da situa<;:ao dos negros 
nos Estados Unidos entre os intelectuais progressistas do peno
do, Park percebeu que, antes da quesrao da integra~ao dos novos 
imigrantes a sociedade americana, a existencia de uma popula<;:ao 
negra tornava necessario refletir sobre a possibilidade de "contro
Ie social", de democracia sob condi~6es de heterogeneidade cultu
ral. Finalmente, em sua tese alema, Park tentara utilizar 0 concei
to de democracia de Dewey como um conceito formal, no sentido 
que Simmel atribuia ao termo. Ao dar esse passo, Park conseguiu 
duas coisas. Do ponto de vista da teoria da a~ao, evidenciou que 
o problema de se chegar a um consenso criativo tinha uma impor
rancia fundamental; e, em contraste com os objetivos dos psic6lo
gos de massas europeus, demonstrou que de fato pode haver 
racionalidade nos processos coletivos de tomada de decisao. 0 que 
Park fez com 0 conceito de Dewey, no entanto, tambem propiciou 
uma alternativa a teoria dicotornica da transformat;:ao hist6rica com 
suas categorias opostas de "comunidade" e "sociedade". Essa alter
nativa era a transform a<;§.o de comunidades tradicionais em sode
dades de massa ou em sociedades democraticamente integradas. 
Park se interessou intensamente pelas possibilidades criativas tanto 
da discussao publica quanto da discussao das massas. 
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Esse fato explica por que 0 comportamento coletivo do qual 
as institui~6es se originam e no qual se transformam passou a set 

para ele 0 pr6prio objeto da sociologia. No longo compendio 
introdut6rio escrito por Park & Burgess (1921) - a "Biblia verde" 
dos soci61ogos americanos no periodo de entreguerras -, a socio

logia e definida como a ciencia do comportamento coletivo. lsso 
nao significa, e claro, que a a,ao individual deva ser ignorada ou 
excluida do dominio da sociologia, mas antes que ela tem de ser 
encarada como alga coletivamente constituido em sua orienta1i=3.o. 

Para Park, a sociedade nao se apresenta ao individuo unica

mente corno urn meio de repressao, coen;:ao e obriga<;:ao. Ela e 
tam'bem vivenciada como uma fante de inspira<;:ao, de expansao 

do eu, de libertac;ao e fortalecimento de energias pessoais laten
tes. A condi~o da a<;:ao coletiva e a exist:encia 'O'e~ "representa<;:6es 

coletivas", constituidas na comunica~o. Assim, semelhante abor

dagem deve enfocar os diferentes tipos de constitui~o dessas re

presenta~6es coletivas - que vao dos sistemas de simbolos religio
sos it opiniao publica, incluindo ainda fen6menos como a moda. 

Essa no~ao nao nos afasta do terreno tao familiar it filosofia 
social pragmatica. A linguagem com que Park e Burgess expres
sam essas ideias em seu compendio e obviamente influenciada 

por Durkheim.21 Todavia, mais vigorosamente que 0 te6rico fran

ces, privilegiam as formas modernas e cotidianas do surgimento 

de representa<;:6es coletivas. Poder-se-ia concluir facilmente que 

isso pouco mais e que uma simples formula~ao de ideias basicas 
consabidas, de estilo durkheimiano e mais pr6ximas da realidade 
empirica. Essa impressao se esvai, no entanto, quando percebe

mos que, para Park, apenas um dos dois tipos de ordem social e 
abarcado por essa visao da sociedade: 0 tipo da "ordem moral", 
da ac;ao coletiva regulada com referencia a valores e significados. 
A esse tipo, porem, op6e-se outro, que Park chama de ordem 
"bi6tica" ou "eco16gica".22 0 motivo para a introdu<;:ao desse 

21 Uma compara~o teria de levar em coma a posi<;ao de Durkheim sobre 0 

pragmatismo, alem de sua sociologia da religiao (Durkheim, 1955). A inter· 

preta<;ao desses estudos aparece em Joas (1985b) e Stone & Farberman (1967). 
22 Para urn resumo, ver Park, 1936. 
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segundo tipo de ordem social foi, evidentemente, a dificuldade de 
conceber - com base em seu modelo caracterisrico de ordem social _ 
os desvios sistematicos dos resultados da a<;iio coletiva em rela<;iio 
ao que e coletivamente planejado, ou dos resultados sistematicos 
de a~ao nao-coordenada. Park foi buscar 0 arquetipo para sua tecr 
ria "ecologica humana" no mundo vegetal, arquetipo por seu tur
no parcial mente influenciado pelos modelos da economia de 
mercado. Esses modelos the pareciam convenientes para a repr.,. 
sentayao cientifica de processos de concorrencia por recursos es
casses, com as consequentes adapta<;6es reciprocas, alem das dis
tribuic;:6es espaciais e temporais. 

A teoria de Park revelou·se frutifera por levar a serio a rela<;iio 
entre processos sociais e ambiente fisico. Essa teoria esm na ori
gem de inumeras iniciativas, como por exemplo a investigac;ao da 
origem e transforma<;iio da fun~ao dos bairros, e a pesquisa da 
difusao espacial ou regional dos fenomenos sociais. Os modelos 
utilizados nesses estudos, entretanto, arriscam-se quase sempre a 
"naturalizar" as fenomenos sociais e, portanto, a interpreta-los 
deterministicamente. Ralph Turner apontou essas falhas cruciais.2J 
A distin<;iio entre os dois tipos de ordem social nada tem aver 
com esferas sociais diferentes, mas sim com 0 carater intencional 
ou involuntario dos resultados da a<;iio social. 

o fato, porem, suscita 0 problema da aplica<;iio desses mod.,. 
los de ardem social e, acima de tude, de sua integra00 com vistas 
a uma teoria unica e coerente da sociedade. Aqui, a ausencia de 
clareza te6rica de Park leva a uma mera combina~ao de 
macrossociologia democraticamente orientada com pressupostos 
implicitos de concorrencia e luta pela sobrevivencia, consideradas 
naturais. Ainda nao se chegou a uma teoria capaz de reconciliar 
economia e sociedade. 0 hiato entre as duas partes da teoria de 
Park e preenchido com conclusoes evolucionistas sobre a transfor. 
ma~o gradual do setor nao·planejado e competitivo da sociedade 
num setor democraticamente autodeterminado: "A evolw;ao da 
sociedade tem sido a extensao progressiva do controle sobre a 
natureza e a substitui\ao da ordem natural pela ordem moral" 

23 Ver as excelentes observa¢es criticas de Turner (1967, p,xxix), 
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(Park & Burgess, 1921, p.511). Essa visao implicita tambem distorce 
a ideia da "hist6ria natural" e, sobretudo, influencia 0 famoso 
modelo das "etapas" de desenvolvimento das rela\oes raciais, des
de a "concorrencia", passando pelo "confHto", ate a "acomoda
<;ao" mutua e, finalmente, a "assimila<;ao", Park e seus disdpulos 
nao utilizaram essas ideias como tipos ideais de processos, mas 
como um modelo determinista. Nesse ponto podem ser facilmente 
criticados, tanto por chamar a aten\ao para os aspectos 
etnocentricos do modo como certos fenomenos de urbaniza\3.o 
sao vistos, quanto por assinalar aqueles casos nos quais 0 curso 
do desenvolvimento das rela~6es raciais possui um resultado in· 
teiramente diverso daquele da assimila~o, 24 Park, no entanto, va
leu·se do carater determinista de seus modelos para polemizar 
contra os disrurbios dos negros americanos e cofitra os intelectuais 
reformistas que agiam em nome dos outros. 

Nao se pode, portanto, sustentar que Park e seus disci pulos 
tenham conseguido transformar 0 pragmatismo numa teoria 
satisfat6ria da sociedade. Essa abordagem pouco tinha a dizer so· 
bre quest6es capitais a que uma teoria deveria responder no seutlo 
XX, tais como evolu\3.o entre as rela\Oes de classes, burocracia e 
rela~6es internacionais. Contudo, eles elaboraram um quadro de 
referencias flexivel, te6rica e macrossociologicamente orientado, 
para os imimeros estudos empiricos dos fenomenos coridianos 
das grandes cidades (americanas) da atualidade. Ao longo das 
decadas de 1920 e 1930, estudos desse tipo foram realizados numa 
quantidade tal que ate hoje impressiona. Alguns ficaram famosos 
gra~s a seus metodos e descobertas, como por exemplo Nels 
Anderson com The Hobo [0 trabaLhador itinerante] (1923), a pesquisa 
sobre gangs de jovens criminosos de Thrasher (192 7) ou a biogra· 
fia de um assassino juvenil de Clifford Shaw (1930). Os primeiros 
estudos sociol6gicos realizados por soci610gos negros sobre os 
problemas dos negros americanos tem origem na escola de Park. 
Em todos esses casos, e impressionante a diferen'T3- existente entre 

24 Para a critica do cicio de rela<;:6es entre as ra<;:as, ver tambem 0 relato sobre os 
ultimos anos da vida de Park, ap6s sua partida de Chicago, em Cahnman 
(1978). 
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sua perce~a das fenomenos sociais e 0 ponto de vista da classe 
mooia, fasse eta moralista ou reformista. 0 que Park e seus discipu. 
los produziram foi urn mosaico de estudos sobre a vida metropo
litana, repleto de descri<;6es de primeira'mao de qualidade quase 
liteniriaj mas isto, decerto, nao era uma ciencia social que se de
senvolvia metodicamente por intermedio de avaliaC;6es de hip6te
ses ou generalizac;6es te6rkas. 

Embora nao seja possive! discutir aqui, em parmenor, a obra 
de outros pensadores importantes da Escola de Chicago desse 
periodo, pelo menos devemos mencionar alguns. 0 que mais se 
destaca e 0 amigo e colaborador de Park, Ernest Burgess, cuja 
sociologia urbana sem duvida tendia a urn determinismo maiar 
que 0 de Park. Ele reduziu a esfera da economia ao mode!o ecol6-
gico e propos a famasa teoria dos circulos concentricos de desen
volvimento urbano, baseada na caso de Chicaga. Deu importante 
cantribui<;ao a saciologia da familia, ne!a introduzindo a visao da 
familia como unidade processual de personalidades interativas, 
sem contudo utilizar os instrumentos rnetodo16gicos correspon
dentes a esse programa e pressupondo que 0 desenvolvimento 
evolucionista unilinear da familia se dava "desde a institui<;ao ao 
companheirismo" (Bogue, 1974). Ellsworth Faris (1937), em di· 
versos pequenos artigos e na sua influencia no ensino, defendeu 
ideias essenciais da filosofia social pragmatica, aplicando·as de 
uma maneira original sobretudo para criticar 0 reducionismo 
behaviorista e as pretens6es da psicologia da instinto. Louis 
Wirth,25 autor de grande influencia no final da decada de 1930 e na 
de 1940, invesrigou os guetas judaicas seguindo a risca 0 metodo 
de Park; por outro !ado, entretanto, propOs uma tearia da grande 
cidade que, de forma totalmente oposta a abordagem ripica da esco
la de Park, interpretava a vida na cidade grande segundo 0 esquema 
da substitu;,iio dos vinculos comunitarios pelas re!a<;Oes sociais. 

Tambem nao seria apropriado especular aqui sobre os moti· 
vas rao controversos da decadencia da Escola de Chicago nos 

25 Ver Wirth (1964, 1969); 0 primeiro volume inclui 0 famaso e controvertido 
ensaio "Urbanism as a Way of Life" (Urbanismo como mdo de vida] (1964, 
p.6Q.83), publicado originalmente em 1938 (Wirth, 1938). 
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anos 30.26 No contexte do presente ensaio, nao interessam os 
detalhes da historia da saciologia, mas as posteriores mudanc;:as 
da teoria pragmatica. Como essa teoria encarou os problemas 
novos e como tratou os antigos, ainda nao resolvidos? Que acon
teceu com ela depois do reflexo do otimismo progressista que 
seus fundadares nutriam em rela<;ao as possibilidades de refor· 
rna? Que foi feito do dualismo da ordem moral e da ordem biotica? 

Costuma·se identificar a principal continua<;ao dessa tradi· 
<;ao sabretudo nos escritas programaticos sobre psicologia social 
de Herbert Blumer. Por mais impartantes que estes sejam, cons· 
tituem uma base muito rest rita para se examinar a continuidade 
desta tradi<;ao. Par isso, a inspiradora obra de Everett Hughes 
tern aqui a mesma importincia que a de Blumer. Nos escritos 
destes autores, pademos inferir dais mados.ie tratar os proble· 
mas suscitados. 

A obra de Herbert Blumer, com seus pantos fortes e fracos, 
foi de imporrancia decisiva para a autacompreensao das gera<;6es 
posteriores de representantes do interacionismo simb61ico. Ap6s 
redigir uma disserta<;ao em que discutia os metodos da psicologia 
social, Blumer se tornou muita conhecido na decada de 1930 
grac;:as, sobretudo, a dois trabalhos (Blumer, 1928, 1939). Ele exa· 
minou, de urn modo extremamente critico, a relac;:ao entre teoria 
e pesquisa empirica apresentada na obra de Thamas e Znaniecki 
sobre 0 campones polonesj e num artigo para um manual, em 
que sistematizava as premissas da tradi<;ao da Escola de Chicago, 
cunhou 0 termo "interacionismo simb61ico". A rela~o entre teo
ria e pesquisa empirica nas ciencias sociais tornou-se objeto de 
duradouro interesse para Blumer. Em oposi<;ao a pesquisa descri· 
riva e a analise profissional de dados, que ia dominando as ciencias 
sociais, desenvolveu progressivamente a tese da necessidade de 
uma re!a<;aa intima do cientista social com 0 objeto de sua pesqui· 
sa. Seus protestos e programas metodol6gicos tornaram-se um 
ponto de referencia vital para todos as sociologos que utilizavam 
os metodos interpretativos, a inclusao de experiencias subjetivas 

26 Alem das impressoes gerais sabre a Eseola de Chicago, ver tambem Kuklick 
(1973) e l.engermann (1979). 
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na pesquisa sociol6gica e 0 emprego de conceitos te6ricos que os 
tornassem mais sensiveis a realidade empirica. Mais que Mead e 
que os outros pensadores socio16gicos com quem aprendera, 
Blumer converteu 0 carater processual de toda a<;§.o em urn dogma 
metodol6gico. Os modelos de etapas de a<;ao poderiam ser aproxi
madamente carretas se a continua readapta~o a novas ou modifi
cadas condi<;6es ambientais fesse a caracteristica unica da a<;ao. 

Suas sistematiza~6es tambem proporcionaram uma explicac;ao das 

premissas basicas do pensamento pragmatico, muito distante da 
filosofia e mais Mcil de usar para os prop6sitos do pesquisador 
sociol6gico. 

Em seus s61idos estudos sobre temas etnicos e comportamento 
coletivo, Blumer tentou ir para alem das explica<;ces psicol6gicas 
e funcionalistas; e, ao contrario de Park, seus escritos naG eram 

orientados por ideias evolucionistas. Se, no entanto, a "bra de 
Blumer for avaliada em rela<;ao as questces enfrentadas pela mo
derna teoria social, fica claro que seus escritos simplesmente nao 
of ere cern respostas a muitos deles. 0 problema implicito no 
dualismo parkiano da ardem "moral" e "bi6tica" nao e retomado 
em momento algum. Em sua versao do interacionismo simb61ico, 

Blumer se restringe aos problemas enquadrados no conceito de 
"ardem moral". Evita quest6es que, em principia, nao podem set 

inseridas nesse quadro, ou cuja atribui<;ao a "ordem moral" s6 

com muita difIculdade parece intuitivamente possivel. Assim, ele 
conseguiu consolidar urn paradigma eficaz sem agravar em dema

sia '0 confronto com outras teorias. 
Essa restri<;§.o nao vale para Everett Hughes, 0 mais destaca

do soci610go da ocupa<;iio e do trabalho da tradi<;§.o da Escola de 
Chicago." Em sua obra, 0 dualismo de Park e preservado, mas 
sua forma e modificada. A distin<;ao entre urn setor da sociedade, 
normativa ou comunicativamente integrado, e urn dominio social, 

regulado por processos de mercado ou por interconexces nao
planificadas entre os resultados de a<;ces, transforma·se de tal 

27 Os escritos curtos de Everett Hughes foram coletados em The Sociological 
Eye: Selected Papers [0 olho socio/6gico: ensaios selecionadosl (1971). Duas 
interpretayoes importantes de sua obra sao Faught (1980) e Simpson (1972). 
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maneira que, embora toda organizac;ao ou instituic;ao continue a 

ser analisada segundo 0 modelo d. integra<;ao normativa, as rela
<;:oes entre essas institui<;:oes ou organiza<;:oes apresentam-se como 

rela",es de concorrenci. entre agentes coletivos - bern a moda do 
"utilitarismo coletivo" que pode ser encontrado, digamos, na teo

ria de Albion Small, logo no inicio da Escola de Chicago. Hughes 
considera que toda institui<;§.o constitui parte de urn sistema orga
nico que nao especifica, tern algumas fun<;6es a desempenhar mas 

que, no conjunto, nao manifesta nenhum sistema de valores 

integrativo. 0 conceito de consciencia coletiva ja nao e atribuido 

a sociedade na sua totalidade, mas aplicado somente aos agentes 
macrosc6picos individuais. Nessa postura vislumbramos, sem 

duvida, inegaveis possibilidades para uma analise frutifera da rea
lidade empirica, que de fato foram posteriorm:<!hte desenvolvidas, 
dentro e fora do quadro do interacionismo simb6lico, na teoria 
dos grupos de referencia. Ao mesmo tempo, porem, essa limitada 
aplica<;§.o do conceito de consciencia coletiva significa a nega<;§.o 
do conceito de sociedade como ordem politica e social unitaria. 

Como a de Park, a oeuvre de Hughes inclui urn born n0.mero 
de pequenos estudos e apenas alguns de folego. Sua importincia 
reside na capacidade de sustentar urn ponto de vista consistente 
ao mesmo tempo que permanece pr6ximo a realidade empirica, 

assim como na sua capacidade de tornar esse ponto de vista 
operativo na pesquisa de seus alunos. Igualmente signifIcativos 
foram seus esfor<;os para fazer com que outros pesquisadores se 
interessassem pelos estudos das institui<;ces como totalidades vi
vas, bern como pelo estudo dos conflitos entre grupos etnicos. 
De import1ncia ainda mai~r, no entanto, foram seus estudos so

bre sociologia ocupacional. Nao e de surpreender que a sociolo
gia ocupacional atraisse a aten<;§.o dos continuadores da tradi<;§.o 
de Chicago, interessados em fazer born uso, na pesquisa empirica, 

de suas ideias sobre estrutura da ordem social. Isto porque as 
ocupa<;ces sao modelos de atividades especializadas de acordo 
com uma divisao do trabalho, na qual se manifesta com particular 
clareza a media<;ao, entre diferentes interesses, rela<;6es de for<;:as 

e processos de negocia<r3-o, de uma estrutura que 56 na aparencia 

resulta de coa<;ces objetivas. 

;i~ 
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Hughes centrou-se especialmente nas profiss6es, as ocupa
<;i'ies que exigem forma<;iio universiniria, pois a maior possibilida
de que of ere cern aos individuos de realizar seu proprio trabalho 
torna evidente 0 tra<;:o essencial, teoricamente previsivel, cia clivi
sao do trabalho - que naa e nem tecno16gica, nem ecologica nem 
normativamente determinada, 56 podendo ser entendida com re

ferenda a ac;ao dos individuos ou grupos ocupacionais envolvi

dos. Como para Hughes nao existia a questiio da comunidade 
macrossocial e institucionalizada, niio teve dificuldade em fazer 
das profiss6es 0 tema de sua reflexao e pesquisa sem alimentar 
nenhuma cren<;:a em sua autojustificac;ao. Examinou criticamente 
as ideologias de diversos tipos de profiss6es como meios de esca
par ao cantrcle e alcan<;:ar status. Interessava-se pelas tecnicas e 
titicas empregadas para evitar tarefas inciesejaveis, e para escon

der de subordinados e clientes os erros cometidos. Assim, sua 
insistencia nas profiss6es em que normas e linhas rigidas de con
duta desempenham papel insignificante - e em que existe a neces
sidade, para os profissionais, de "criar" seus proprios papeis - de 
modo algum se originou de uma atitude acritica com rela<;iio a 
ideologia dessas profiss6es. Paralelamente as pesquisas, Hughes 
fez tambem estudos sobre locais de trabalho na industria. 0 pon
to crucial dessas investiga<;:6es foi que, mesma sob as condi<;:6es 
mais restritivas, a atividade ocupacional niio pode ser entendida 
sem se considerarem as defini,6es que os proprios trabalhadores 
faziam de sua situa<;iio e de sua luta pela autonomia. _ 

No inicio da decada de 1950 a Escola de Chicago, cujo papel 
predominante tinha terminado no final dos anos 30, perdeu seus 
representantes mais noniveis na propria Universidade de Chica
go: Ernest Burgess se aposentou, Louis Wirth faleceu e Herbert 
Blumer mudou-se para a California. Data dessa epoca 0 fim da 
escola em seu sentido mais cabal. Seu legado, niio elaborado 
homogeneamente em todos os aspectos, foi entiio passado adian· 
te e tomou caminhos muito diversos. A parte mais conhecida 

. dessa heran.;a e a elabora<;iio de uma psicologia social simbolico
interacionista por Tamotsu Shibutani (1961), Anselm Strauss 
(1959) e Norman Denzin (1977a),28 bern como uma teoria dos 

28 Um bom exame e 0 de Lauer & Handel (! 977). 
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papeis e uma sociologia da familia elaboradas, entre outros, por 
Ralph Turner (1970). A continua<;iio da obra de Hughes pode ser 
percebida tambem nos excelentes estudos sociologicos sobre pro
fiss6es, especialmente da medicina, realizados por Eliot Freidson 
(1970), Howard Becker (Becker et aI., 1961) e Anselm Strauss. 
Alem disso Becker, em grande medida, inaugurou urn novo cam

po de pesquisa com seu influente estudo, baseado por inteiro no 
espirito da tradi'fao de Chicago, sabre os "marginalizados" 
(outsiders) e a genese do desvio de comportamento (Becker, 1963). 
Gregory Stone e varios cutros contribuiram para a compreensao 

sociologica e a explica<;iio de inumeros fenomenos do cotidiano 
(Stone & Farberman, 1970). A margem dessa escola destaca-se a 
obra brilhante e profundamente original de Erving Goffinan.29 
Se considerarmos tadas esses t6picos e estudiosos em conjunto, 0 

quadro que surge e certamente 0 de uma vigorosa e exeqiiivel 
linha de pesquisa. Entretanto, desses muitos caminhos de pesqui· 
sa, somente urn parece conduzir a supera~o do isolamento te6ri

co da escola. Foi 0 que se desenvolveu a partir dos fundamentos 
elaborados principalmente pelos estudos de Anselm Strauss, apre
sentado nos escritos de sociologos mais jovens como a abordagem 
da "ardem negociada". 

Tambem a estrutura<;iio dessa abordagem foi conduzida in· 
teiramente segundo 0 estilo empirico da tradi<;iio de Chicago: no 
conjunto se desenvolveu, gra.;as a estudos de caso especificos 
temaricamente limitados, mais que da simples elabora<;iio de con
ceitos. 0 ponto de partida para 0 desenvolvimento dessa aborda
gem pode ser localizado onde a pesquisa de profiss6es, conduzida 
por membros da Escola de Chicago (principalmente em estudos 
de hospitais), assumiu uma perspectiva disrinta em rela<;iio a socio
logia das organiza,6es. JO 1nicialmente, foi a rea,iio ao processo de 
mudan.;a, isto e, ao incremento dos ripos de profissionais que 
exerciam suas atividades em organiza¢es complexas, que desviou 

o interesse das "profissoes" para as "organiza<;6es profissionais". 

29 Como a obra de Goffman nao pode ser explicada por intermroio das premis
sas do pragmatismo, apenas a menciono aqui. 

30 Exemplos dessa pesquisa sao Strauss et al. (1963) e Bucher & Stelling (1969). 
I 
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Na analise do "hospital" como exemplo tipico dessa organiza<;iio, 
os modelos de sociologia organizacional dos tipos racionalista
buroccitico e funcionalista revelaram-se inadequados. Nos hospi
tais, as estruturas da divisao do trabalho eram, desde 0 inicio, 
bastante indefinidas, com objetivos nao-especificos e regras equi
vacas. Somente urn processo continuo de acordos tacitos, arran
jos oficiosos e decis6es oficiais entre os varios grupos profissio
nais implicados, os setores dos grupos profissionais e os individuos 
sujeitos a estrategia da organiza~ao em seu conjunto e a forma da 
divisao do trabalho, tornam possivel 0 funcionamento de seme
Ihante organiza~ao. Dai advem 0 principio geral proposto por 
essa sociologia das organiza~6es: elas devem ser concebidas como 
"sistemas de negocia<;:ao continua". 

Segundo essa tearia, as organiza<;6es nao sao forma<;:6es 
estruturadas por regras normativas univocasj as ac,::6es nelas exe
cutadas nao estao determinadas pela mera aplica~ao de prescri
<;:6es ou orientac;6es livres de tada intervenc;ao do eu do agente. 
Exige-se reflexao e dialogo nao apenas para a modifica<;iio de ro. 
gras e normas, mas tambem para sua manuten<;:ao e reproduc;ao. 
A existencia das organiza<;:6es depende de sua continua recons
tituic;ao na a<;:ao; se reproduzem na a<;:ao e por meio dela. Os obje· 
tivos e estrategias das organiza<;:5es estao sujeitos a controversiaj 0 

acordo pode assumir muitas formas diferentes, inclusive as do 
entrecruzamento de objetivos intencional ou conscientemente 
tolerados e a pluralidade de objetivos. Cada acordo apresenta ca
citer condicional e transit6rio. Os pr6prios agentes tern teorias, 
extraidas de sua experiencia diaria, sobre a natureza, 0 alcance e 0 

provavel sucesso dos processos de negocia~ao. Se isso pode funci
onar, inclusive, em organiza<;:5es relativamente formais, 0 mesmo 
podeci se aplicar em forma<;:5es sociais menos rigidamente organi
zadas. Nao e a investiga'fao das estruturas estaticas, mas a recons
tru<;iio dos processos reciprocos de defini<;iio desdobrados no tempo 
que se torna, entao, a principal tarefa de uma sociologia das orga
niza<;:6es que trata de ser compativel com as premissas do 
interacionismo simb61ico referente a psicologia social e a teoria da 
personalidade, e tenta recuperar assim a possibilidade de concreti
zar urn objetivo mais amplo: a transforma<;iio do pragmatismo den
tro da sociologia. 

b -G 
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Essa sociologia das organiza<;:6es constitui, decerto, apenas 0 

primeiro passo. A imporrnncia dos processos de negociayao em 
organiza<;:5es formais nao se firma unicamente perante uma com

preensao incorreta dessa forma socialj de maior alcance e a tese 

de que praticamente todos os tipos de ordem social serao mal
interpretados se 0 papel dos processos de negocia~ao nao for con
siderado. Quando nem 0 consenso absoluto nem a mera for~ 
prevalecem, tais processos poderao ser encontrados, e 0 consenso 

absoluto e a for~ pura sao apenas casos limites, nao prot6tipos 
da vida social (ver Maines & Charlton, 1985, p.295). 

o emprego dessa concep<;:ao, entretanto, pode tomar diferen

tes rumos. Podemos, por exemplo, tentar distinguir as diferentes 
dimens5es dos processos de negociayao para aumentar a sensibili
dade frente a eles em estudos empiricos. An."'Selm Strauss, em seu 
livro Negotiations [Negocia,6esj (1979), tentou elaborar esse esque
ma conceitual, ainda que de modo bastante rudimentar sob cer
tos aspectos. 31 As dimens5es que enumera incluem 0 numero de 
participantes, sua experiencia relevante e 0 fato de estarem falan

do por si mesmos ou pela coletividade. Em seguida, ressalta que 
as negocia'f5es podem ser recorrentes ou nao e que podem ser 
retomadas em intervalos regulares ou ordenar-se em sequencias 

determinadas. Ademais, a diferen~ de poder entre os agentes 
que participam e significativa. Outras dimensOes sao: a imporrnn

cia das negocia<;:5es para os participantes, e se e ou nao a mesma 
para todos eles; a observa'faO da negocia<;:ao por terceiros; 0 nume

ro e a complexidade dos objetos da negocia~ao; e finalmente, as 
alternativas dos parceiros na negocia<;:ao, afora a implementayao 

de decis6es consensuais, isto e, no caso de a negociayao ser suspensa. 

Esta rela<;iio deixa claro que tal abordagem nao pretende afir· 
mar a exisrencia de urn consenso ideal perante as regulamenta<;:5es 

sociais em que 0 poder, 0 conflito e as imposi<;:5es estruturais nao 
desempenham nenhum papeL [sso seria urn grave equivoco. Ao 
contrario, 0 que tern de ser determinado e a maneira de levar em 

considera<;:ao os resultados de a<;:6es passadas, mesmo POt parte 

31 Alem de Maines & Charlton (1985), ver os exames de Fine (1984) e Maines 
(1977). 
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do proprio agente, em carate! individual e coletivo, consensual e 
conflitante. Deve-se considerar tambem que essa assimila.,ao e 
esse ajuste ocerrem sob concli'roes estruturais que remontam, por 
sua vez, a processos anteriates de negocia~o ou a resultados in
tencionais ou nao-intencionais de a~o. 

Urn esquema das dimens6es dos processos de negocia.,ao e, 
a principio, neutro em rela.,ao Ii esfera social em que tais proces
sos ocorrem, bern como em rela<;ao ao problema do significado 
dessas dimensoes para 0 funcionamento das sociedades. A in
c1usao, alem da "organizatrao profissional", de outros objetos de 
pesquisa, e 0 subseqiiente alargamento gradual da capacidade 
macrossociologica da abordagem da "ordem negociada" seria, 
assim, a segunda vertente a partir da qual se desenvolveu esta 
abordagem. 

Estudos de orienta.,ao muito diferente partilham desse objeti
yo. 0 curso seguido pela tomada politica de decis6es, por exem
plo, oferece claramente urn abjeto para este tipo de abordagem 
(Hall, 1972). Eliot Freidson (1975·1976) transformou em objeto 
de estudo nilo apenas a determina.,ao formal e substantiva das 
rela~6es entre grupos profissionais de institui<;:6es concretas, mas 
tambem a constitui<rfto da estrutura das profiss6es e do sistema de 
divisao social do trabalho em geral. Pesquisadores como Harvey 
Farberman (1975) e Norman Denzin (1977b) deram aten<;ao a 
determinados fenomenos de mercado e mostraram que estes per
manecem incompreensiveis sem a referenda a intermedia<;:3.o dos 
processos de negocia<;ao. Gary Alan Fine & Sherryl Kleinman 
(1983) ampliaram 0 campo de aten<;ao do interacionismo simb6-
lico, ultrapassando os pequenos grupos e organiza<;oes para abran
get as redes pessoais, a cujo exame tambem deram uma contti
bui<;ao original. 

Tra<;o comum a todos esses empreendimentos dispersos e que 
produziram estudos macrossociologicos ou fragmentos de teoria 
sem incidir na naturaliza<;ao dos processos pesquisados dentro de 
uma "ardem bi6tica". Mais que na teoria democnitica da filosofia 
social pragmatica, insistem nao apenas na normatividade, mas 

tambem na enorme farl'" empirica de urn exame dos aspectos da 
vida social manifestos numa ordem democnitica. Na sua maior 
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parte, no entanto, esses estudos ainda nao passam de retratos em 
miniatura, pouco se asseme!hando aos grandes quadras atuais 
que exibem temas de relevancia historica e politica. Nao obstante, 
cruzaram-se os umbrais que levam a uma teoria da sociedade como 
urn todo e a uma compreensao das formas de integra<;ao social, 
por exemplo 0 mercado onde se institucionaliza a independencia 
das decis6es coletivas. No entanto, novos passos nesse caminho 

nilo podem ser dados sem 0 confronto com as grandes escolas 
te6ricas que tratam desses temas. Todavia, e exatamente a essas 
escolas que a base filosofica estabelecida pe!o pragmatisma, sua 
psicologia social e microssociologia amplamente e!aboradas, bern 
como os principios fundamentais da abordagem da "ordem nego
ciada», propoem urn desafio te6rico. 

..., 

III Uma avalia.;ao 

Uma avalia.,ao sumiria dos frutos teoricos da escala sociol6-
gica derivada do pragmatismo e urn contraste dessa escola com as 
outras grandes correntes atuais da sociologia nao pode ser sucin
tamente formulada sem restringir a umas poucas quesroes funda· 
mentais as muitos e diferentes problemas abardados pelas teorias 
ou pesquisas das escolas contrarias. Nesse ponto, a sugesrno mais 
convincente encontra-se na tradi~o parsoniana. Segundo essa 
proposta, sao as quesroes relativas a a~o e a ordem social, en
quanta serie ordenada de a<;oes, que suscitam os problemas 
metate6ricos cruciais e incontornaveis da sociologia.32 Tais pro
blemas sao metate6ricos porque nao se referem ao desenvolvi

mento de teorias empiricamente sustentaveis para areas especifi
cas de fenomenos, mas questionam a definh;:ao conceitual e a 
descri<;ao do campo da sociologia ou das ciencias sociais em geral. 
Ii possive! dizer que essas quest6es sao inevitiveis porque, embora 
nem todas as teorias sociol6gicas as contemplem explicitamente, 
nenhuma poderia faze-Io sem aa menos alguns pressupostas im
plicitos sobre a natureza da a.,ao e da ordem social. A reflexao 

32 0 melhor esclarecimento dessa postura encontra-se em Alexander (1982). 
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metate6rica, nesse senticio, realc;a esses pressupostos mais ou menes 
implicitos e exige seu embasamento. Se aceitarmos a defini<;ao de 
status logico da teoria da a<;ao e da ordem social, a realidade e as 
possibilidades intrinsecas do pragmatismo poderao ser relaciona. 
das as escolas opostas ou complementares da sociologia, nesses 
dois pianos. 

Como vimos acima, a teoria pragmatica da ayao difere radi
calmente dos modelos do utilitarismo sociologico. Em seu reco
nhecimento exclusivo da a<;ao racional, esses modelos se mos
tram incapazes de explicar as atividades que se afastam desse 
modelo de racionalidade a nao ser como modos de a<;ao equivoca. 
dos. Eles produzem uma categoria residual de "a<;ao nao.racional" 
que nao permite a reconstru~ao da diversidade fenomenica da 
a~o. A superayao dessa postura utilitarista, que e propria cia socio
logia - implicitamente nas obras dos te6ricos sociais dassicos 
(Weber, Durkheim e Pareto) e explicitamente nos escritos de 
Parsons - continuou a ser moldada pela polemica com que come
yOU. Assim, caracteriza-se pela insistencia na dimensao normativa, 
o que, certamente, representa urn progresso em relac;:ao ao 
utilitarismo, mas corre 0 risco de compreender malo papel das 
notmas na dinamica cia a~o real. Ao contnirio, 0 interacionismo 
simbolico nao assume nero a consistencia nero 0 caniter 
determinista das normas internalizadas. A grande tradi<;ao oposta 
a sociologia academica, 0 marxismo, e incompreensivel - pelo 
menos na sua origem - sem a sua fundamenta¢o pr6pria da teoria 
da a<;:ao, no conceito "expressionista"33 do trabalho segundo 0 

qual este corporifica a for~ de trabalho e as habilidades do opera. 
rio no produto de seu trabalho. Entretanto, muitos dos que con. 
tribuiram para 0 desenvolvimento dessa tradi<;aO enquanto teoria 
da sociedade e da historia desprezaram esse fundamento do mar. 
xismo. Mal foram elaboradas as ideias de "pcixis", "atividade" ou 
"trabalho", assim como sua rela¢o com os problemas tratados 
pela teoria sociologica da a<;ao. 

Sequer a nova e mais criativa abordagem da teoria sociol6gica 
da a<;§.o, que transcende 0 utilitarismo, a critica normativista do 

33 Sobre essa tradi~o "expressionista", cf. Berlin (1980) e Taylor (1975). 
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utilitarismo e 0 marxismo tradicional - a teoria da a<;:ao comuni
cativa de Jiirgen Habermas (1981) - faz uma revisao abrangente 
da teoria sociologica da a~ao. A oposi<;ao de urn conceito comuni· 
cativo de racionalidade as deficiencias da compreensao instrumen· 
talista da racionalidade tern por conseqiiencia excluir imimeras 
dimens6es da a<;ao que podem ser encontradas na historia do 
pensamento social. 34 Aqui, 0 problema nao-solucionado e 0 modo 
pelo qual a teoria sociologica da a<;ao pode ser integrada a fecundi· 
dade teorica do pragmatismo e as tradi~6es da filosofia da praxis, 
alem da no~ao expressionista de trabalho.35 Para a solu~ao de 
semelhante problema, 0 pragmatismo ainda e de capital impor' 
lincia. Ele preparou 0 caminho nao apenas para se tomar como 
modelo da teoria sociologica da a<;ao 0 individuo que age volunta· 
riamente e domina seu proprio corpo, sends auronomo em rela
<;ao a seus semelhantes e ao ambiente, mas tambem para explicar 
as condi<;:6es da possibilidade desse tipo de "agente". 

A literatura do interacionismo simbolico oferece abundante 
material para esse esdarecimento. Uma vez que 0 pragmatismo 
introduziu 0 conceito de a¢o como meio de obter uma nova visao 
da rela<;.§.o entre a<;:ao e consciencia, ou seja, como urn meio de 
superar a filosofia da consciencia, se revela igualmente capaz de 
barrar a of ens iva do estruturalismo e do pos-estruturalismo, sem 
deixar de reconhecer alguma pertinencia em seus argumentos, e 
salvaguardar a dimensao da a~ao humana.36 

34 Para urn exame critico dessa teoria da a~o, ver Joas (1986). Atualmente as 
duas outras novas abordagens mais importantes sobre a teoria da a.;:ao sao, 
em minha opiniao Castoriadis (1987) e Giddens (1984). Sobre Giddens, ver 
)oas. 

35 Como tratamento das diferentes tradi.;:6es filos6ficas que geraram 0 conceito 
de a~o, Bernstein (1971) permanece insuperavel. 

36 Referindo-se aos paralelos entre James e Nietzsche, Richard Rorty declarou 0 

seguinte: "James e Nietzsche fizeram criticas semelhantes ao pensamento do 
seculo XIX. No entanto, a versao de James e preferivel porque evita os ele
mentos 'metafisicos' de Nietzsche que Heidegger condena, e, no caso, os 
elementos 'metafisicos' de Heidegger que Derrida critica. A meu ver, James e 
Dewey nao estavam apenas esperando no fim da estrada dialetica percorrida 
pela filosofia analitica, mas da estrada que, por exemplo, Foucault e Deleuze 
esrao agora percorrendo" (Rorty, 1982, p.xviii) . 
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No nivel da teotia da ordem social, a teoria da a<;lio da tradi
~ao pragmatica, 0 interacionismo simb61ico, impoe uma tela
tiviza~iio dos modelos utilitaristas e funcionalistas. Uma 
relativiza~iio apenas, pois a eficicia pragmatica e 0 valor explicativo 
desses modelos, em muitos casos, nao sao discutidos, represen
tando antes a reivindica~iio, em sociologia, de sua validade 
abrangente. Em termos concretos, a (mica teoria capaz de evitar 
que se caia no funcionalismo e aquela que, em sua teoria da Of

dem social, tome a a~iio coletiva como ponto de partida e desen
volva uma tipologia ampla de suas formas, desde os rituais toremicos 
ate 0 discurso ideal e 0 autogoverno democratico bem-sucedido. 
Pertanto, a analise socio16gica concentra-se em formas de praces
samento coletivo de resultados intencionais e nao-intencionais da 
ayao, e na constitui~o coletiva de regras normativas e procedi
mentos coletivos para sanar conflitos normativos. A esse respei
to, tambem, a tradi<;:ao do interacionismo simboHco ofefece rico 
material nas categorias do comportamento coletivo e do movi
mento social, da determina<;:ao de estruturas sociais por negocia
<;lio, e da democracia como um tipo de ordem social. Freqiiente
mente, porem, essas no<;:6es foram utilizadas, a maneira de um 
"empirismo qualitativo", na pesquisa de objetos de pouquissima 
relevancia macrossocio16gica. A riqueza analitica do interacionismo 
simb61ico permanece, assim, intocada para um diagn6stico dos 
tempos atuais que seja politicamente orientado e que leve em 
consideracao 0 desenvolvimento hist6rico e 0 contexto da epoca. 
Isso tern de mudar se a tradidio do interacionismo quiser desem
penhar de novo 0 papel que a filosofia social do pragmatismo 
desempenhou em seus primordios. 
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A TEORIA PARSONIANA HOJE: 
A BUSCA DE UMA NOVA SiNTESEl 

Richard Munch 
..., 

Introdu~o 

Atualmente, a tradi<;io teorica de Parsons vem passando por 
uma considecivel renova<;3.o. Embora muitos soci6logos houves
sem decretado a morte dessa tradi<;io durante os anos 70, nos 
anos 80 foram elaboradas, de modo urn tanto surpreendente, di
versas abordagens novas que se basearam na teoria parsoniana 
elevando-a a urn novo patamar. Vale notar, entretanto, que esse 
desenvoivimento tern suas origens na decada de 1970. Foi a deca
da em que se observou um curiosa paralelo entre 0 reconhecido 
declinio do parsonianismo e 0 aumento simulrnneo do numero de 
contribui<;6es que tratavam da obra de Talcott Parsons, cujos au
tores eram, na origem, jovens membros do mundo academico. As 
abordagens elaboradas no periodo deixam claro que uma nova 
gera<;ao de socioiogos retoma a tradi<;io teorica de Parsons, mas 
de uma maneira nova, com uma atitude critica e construtiva. 

Nao e, pois, tao surpreendente como pareceria a primeira vista 
que, durante os anos 80, tenha havido urn avanyo na renovayao 

1 Agrade~o a Neil Johnson, que traduziu este artigo do original alemao. 
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da tradi<;fro teorica de Parsons. 0 ponto alto dessa revivescencia 
foi a coletl.nea testemunhal produzida por Jan J. u,ubser, Rainer 
C. Baum, Andrew Effrat eVictor M. Lidz em 1976, Exploratio,!s 
in General Theory in Social Science [Pesquisas de teoria geral em cien. 
cia social], publica<;fro que documenta admirave!mente a vitalida. 
de da teoria parsoniana (u,ubser et aI., 1976).2 Entre os muitos 
tratados posteriores, e que tambem of ere cern uma salida base para 
a renova~ao da teoria, a extensa obra de Jeffrey C. Alexander se 
destaca, como e 0 caso sobretudo de Theoretical Logic in Sociology 
[L6gica teorica em sociologiaj, em quatro volumes, publicada em 
1982 e 1983.' Igualmente na Europa, novos vinculos se fOrjam 
com a obra de Talcott Parsons. Niklas Luhmann, por exemplo, foi 
extremamente bem·sucedido ao desenvolver uma nova concep<;fro 
da teoria de sistemas (Luhmann, 1974, 1977, 1978, 1980, 1984). 
Jurgen Habermas, refletindo criticamente sobre a teoria de siste. 
mas de Parsons, e!aborou urn paradigma compreensivo para a 
analise da sociedade modern a (Habermas, 1981a, 1981 b). 
Wolfgang Schluchter incorporou elementos fundamentais da obra 
de Parsons em sua renova~ao da sociologia weberiana (Schluchter, 
1979, 1980). 0 autor do presente ensaio vern tentando dar uma 
nova interpreta~o da teoria parsoniana a partir de uma perspec. 
tiva kantiana e reformula·la (Munch, 1980, 1981a, 1981b, 1982b, 
1982c, 1983a, 1983b, 1984, 1986; vertambem Alexander, 1984). 

Todas essas tentativas tern em comum 0 fato de se referirem 
ao presente estado do desenvolvimento te6rico com vistas a uma 
nova sintese, tal como Parsons pretendeu em 1937 com seu pri. 
meiro trabalho de vulto, The Structure of Social Action [A estrutura 

2 Para contribui~6es importantes anteriores a esta coietinea, ver Bershady, 1973; 

Black. 1961; 1nkeles, Barber, 1973; Mirchell, 1967; Rocher, 1974; 
Schwanenberg, 1970, 1971; Turner, 1974; 1978; Turner & Beeghley, 1974. 
Para uma importance bibliografia paralela a cole~o e 0 surte de obras que se 
seguiram, ver Adriaansens, 1980; Alexander, 1985; Almarez, 1981; 
Bourricaud, 1976; Berger, 1977; Buxton, 1982; Genov, 1982; Loh, 1980; 
Menzies, 1977; Miebach, 1984; Proctor, 1980; Saurwein, 1984; Savage, 1981; 
Sciulli, 1984; Sciulli & Gerstein, 1985; Stichweh, 1980; Tiryakian, 1979.1980; 
Turner & Beeghley, 1981. 

3 Ver tambem Alexander, 1978, 1982·1983. 

J-

A TEORIA PARSONIANA HOJE, A BUSCA .. 177 

da <lfOO social] (1968), ao mesmo tempo integrando e superando 0 

positivismo e 0 idealismo numa teoria voluntarista da a<;fro. No 
atual estligio de desenvolvimento da teeria em geral, isso requer 0 

emprego de todas as criticas a abordagem de Parsons e de tedas as 
teses te6ricas alternativas formuladas desde 0 final dos anos 50 
para superar os desequilibrios da teoria de Parsons; ao mesmo tern· 
po, os acertos reconhecidos de sua teoria devem ser usados como 
urn quadro de referencia na determina<;fro da amplitude e dos limi· 
tes das novas abordagens. Desse modo, a teoria parsoniana podera 
entrar numa fertil rela<;fro interpenetrativa com as abordagens te6ri· 
cas rivais, capacitando-se a gerar novas formula<;Oes te6ricas. 

o presente ensaio tenciona indicar, de maneira programatica, 
o novo caminho para 0 desenvolvimento da tradi<;fro parsoniana, 
apontado tanto pela penetra<;fro mutua result!l:nte da volta da tecr 
ria parsoniana a seus fundamentos abstratos quanto pela aplica· 
<;fro de abordagens teoricas rivais a formula<;frcrda teoria em niveis 
mais especializados. Retorno ao proprio ponto de partida de 
Parsons, indicado em A estrutura da ac;iio social, ao chamar essa 
abordagem de Uteoria voluntarista da a<;fro". A analise te6rica das 
modernas instituh;:oes sera tamada como exemplo esclarecedor 
dessa abordagem. Essas instituic;6es incluem a economia, a politi. 
ca (com suas pr6prias institui<;6es: constitui<;a0, sistema juridica, 
poder executivo, burocracia e mercado politico), a comunidade 
social moderna baseada em direitos civis e as instituic;oes cultu· 
rais - cientificas, profissionais e envolvidas com a forma<;fro de 
consenso publico ou com 0 discurso inte1ectual. Em qualquer dos 
casos, a questiio e: que abordagem te6rica devera ser adotada para 
pesquisar essas instituic;6es? 

Para submeter as institui<;6es modernas a analise tearica, te

mes de Cantar com uma teoria abrangente da a<;:ao capaz de ineot
porar as duas correntes fundamentais do pensamento ocidental, 
o positivismo e 0 idealismo. Temos de diferenciar essa teoria, 
como teoria voluntarista cia a~o, das teorias cia a~o positivista 
ou idealista. Os aspectos parciais do positivismo e do idealismo 
precisam set superados tanto no nivel metate6rico quanta no ni
ve! te6rico-objetivo (Munch, 1982b; cf. Alexander, 1982, Miebach, 
1984, Parsons, 1968, p.757·75, Parsons & Platt, 1973, p.7·102). 
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• No nivel metate6rico, tentarei inicialmente integrar abordagens 
metodol6gicas idiognificas, tipico-ideais, nomol6gicas e constru
tivistas. Cada uma dessas formas de procedimento pode ser con
cebida segundo uma variante positivista ou idealista. 0 pr6ximo 
passo sera forjar urn vinculo entre os metodos positivistas de ex
plica<;ao causal e teleonomica e os metodos idealistas voltados 
para 0 universo normativo e vivencial ou a interpreta~o racionaL 

A tarefa, no nivel teorico-objetivo, consiste em integrar utilitarismo 
e teoria do conflito - variantes do positivismo - com sociologia 
normativa vivencial e teoria racionalista cia cultura, como varian
tes do idealismo. Finalmente, deve-se integrar teorias de estabili
dade social e teorias de mudan<;:a social, microssociologia e macros
sociologia, individualismo e coletivismo, teoria da a<;:ao e teoria 
de sistemas. 

No intento de desenvolver urn paradigma compreensivo ca
paz de integrar as diferentes abordagens procedimentais meta
te6rkas e te6rko-objetivas, come<;:arei construindo urn espa<;o de 
a<;ao abstrato dentro dos limites de ocorrencia de todas as a<;iies. 
o segundo passo consistini em determinar 0 procedimento 
metate6rico de acordo com as dimensoes do espa<;o de a<;ao, ou 
seja, determinar os metodos e as explica<;6es. 0 terceiro passo e a 
constru<;ao de urn quadro de referencias de ac;ao te6rico-objetiva, 
de urn modelo dos fatores que controlam a a<;ao em areas distin
tas. No quarto passo, os subsistemas de a<;ao serao determinados 
nos moldes de uma teoria de sistemas. 0 quinto passo tornani 
explicitas as varias aplica<;6es metodol6gicas do quadro de refe
rencias teorico-objetivo. Oepois que 0 paradigma de uma teoria 
voluntarista da a<;ao estiver formalmente introduzido, daremos 0 

sexto passo, indicando os limites das abordagens metate6rica e 
te6rico-objetivas especificas e a maneira de integra-las. 

I Elementos basicos do quadro de referenda te6rica 

, Todo estudo cientifico procura saber como 0 mundo e orde
'"ado. 0 mesmo se aplica ao estudo cientifico da a<;ao humana 
(Bershady, 1973, Kant, 1956, Munch, 1982b, p.l7-58, 1982c, p.709-
39, Parsons, 1954, Whitehead, 1956). Este problema analitico da 

A TEORlA PARSON1ANA HOjE, A BUSCA ... 179 

ordem no mundo deve ser estritamente delimitado com rela<;ao 
ao problema empirico da estabilidade ou mudan<;a nas socieda
des concretas. Igualmente, 0 interesse em adquirir conhecimen
to da ordem analitica do mundo (da a<;ao) nada tern a ver, em 
absoluto, com 0 interesse pela estabilidade de sociedades con
cretas.4 A fusao desses dois niveis, que deveriam apresentar uma 
distin~ao fundamental - entre ordem analitica e estabilidade 
empirica - e urn fenomeno generalizado que leva a dicotomiza<;6es 

absurdas como teoria da mudan<;a contra teoria da estabilidade, 
teo ria do conflito contra teoria da ordem ou integra<;~o, indivi
dualismo contra coletivismo e teo ria da a<;ao contra teoria de 
sistemas. 

Os feniimenos, na realidade (e, portanto, tambem na a<;ao), I 
podem variar desde a imprevisibilidade tt'ltal (contingencia) it 

total previsibilidade (ordenabilidade). Baseamos as predi<;iies em' 
eventos anteriores que, esperamos, provoquem certas conseqiien
cias. 0 numero de antecedentes implicados pode variar de urn' 
maximo de complexidade (urn a multiplicidade com inumeras 
interdependencias) a urn maximo de simplicidade (urn unico an
tecedente}j quanto as conseqiiencias, podem tambem variar da 
maxima contingencia a previsibilidade minima (urn numero in
finito de conseqiiencias), a contingencia minima ou a previ
sibilidade maxima (apenas uma consequencia possive!). Nessa 
base, podemos construir urn sistema de coordenadas no qual 0 

eixo vertical (ordenadas) representa a complexidade de antece
dentes e 0 eixo horizontal (abscissas) representa a contingencia 
de consequencias. As quatro extremidades desse sistema de 
coordenadas sao os pontos determinantes dos quatro campos 
nos quais os eventos sao ordenados (Munch, 1982b, p.98-109, 
224-6, 242-52). 

1 complexidade maxima de antecedentes e contingencia ma
xima de consequenciasj 

2 complexidade maxima de antecedentes e contingencia mi
nima de conseqiienciasj 

4 Isso e mostrado em Alexander, 1982, p.904. 
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3 complexidade minima de antecedentes e contingencia ma
xima de conseqiienciasj 

4 complexidade minima de antecedentes e contingencia mini
ma de conseqiiencias. 

Se quisermos aplicar 0 sistema de coordenadas a a,ao huma
na, deveremos come~ar pela primeira caracteristica definidora 

que distingue a a,ao humana da mera rea.,ao a impulsos causais 
ou res posta instintiva a estimulos, isto e, pe!o seu pleno signifi
cado. No nive! do significado, a a,ao humana e orientada por 
simbolos cujo significado os agentes interpretam. Nesse caso, 
enrno, as rela<;:oes entre antecedentes e conseqiiencias sao as 
rela,ces entre simbolos e a,ces por e!es abrangidas. Tambem 
podemos considerar que as varias interpreta¢es ensejadas po
los simbolos integram a categoria das a,6es. Aqui, de novo, um 
sistema de coordenadas pode ser construido para definir 0 espa· ,0 de a.,ao. Agora, a ordenada representa a complexidade simbo
lica, e a abscissa, a contingencia de a,ao. 0 espa,o de a,ao e 
delineado por quatro pontos extremos que definem seus respec· 
tivos campos de a<;ao: 

1 complexidade simbolica maxima e contingencia de a.,ao 
maxima; 

2 complexidade simbolica maxima e contingencia de a.,ao 
minima; 

3 complexidade simbolica minima e contingencia de a.,ao 
maxima; 

4 complexidade simb6lica minima e contingencia de ac;ao 
minima. 

II Metodos e explicac;5es 

Gra,"s a esse sistema de coordenadas e possive!, de modo 
correspondente e tomando-se em primeiro lugar 0 nive! 
metate6rico, obter quatro metodos distintos e quatro explica<;6es 
distintas, embora, e claro, combina,6es menos extremas possam 
existir entre e!es. 
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Cabe distinguir os quatro procedimentos metodologicos que 
se seguem (ver Figura 1). 
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FIGURA 1 - Procedimentos metodologicos. 

1 0 metodo nomologico procura formular leis cientificas in· 
dependentemente da complexidade simbolica e da contingencia 
de a.,ao. Ele investiga leis em contextos de a.,ao que, como tais, 
sao totalmente abertos. 

2 0 metodo tipica-ideal atua se!etivamente. Da complexidade 
de simbolos que orientam a a.,ao em diferentes dire,ces, extrai 
uma interpreta,ao especifica e seletiva dos simbolos que exercem 
um controle re!ativamente preciso sobre a a.,ao. 

3 A elabora.,ao do modelo construtivista reduz a complexida· 
de do mundo simbolico a um grupo simplificado de simbolos 
abstratos que orientam a a<;§.o em geral, mas, no nivel concreto, 

implica que a a<;:ao e altamente contingente e apresenta urn mini

mo de previsibilidade. 
4 0 metodo idiografico descreve a a.,ao em contextos sociais 

fechados nos quais dnto a complexidade simb6lica quanto a con
tingencia de a.,ao sao reduzidas por um mundo vivencial auto
evidente, mas particularizado. 

Com rela.,ao as explica<;6es, os quatro tipos seguintes devem 
ser diferenciados (ver Figura 2). 
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seus respectivos ambientes, que correspondam aos campos de a<;ao 
no espa~o de a<;ao. Os subsistemas se caracrerizam por fun<;6es parti
culares, por processos e estruturas com elas relacionados, assim 
como por meios gerais que controlam tais processos. Dependendo 
do nivel envolvido, do roais alto ao mais baixo, os meios gerais se 
dirigem, respectivamente, para categorias de orienta<;:ao e padr6es 
de avalia<;ao a elas aplicados, isto e, esquemas e padr6es valorativos 
ou principios e padr6es de coordena<;ao (Munch, 1982b, p.123-67). 

A inst:l.ncia mais abstrata da analise compreende 0 nivel an
tropol6gico da condi<;ao humana. Os seguintes subsistemas po
dem ser discriminados nesse nivel (Parsons, 1978) (ver Figura 4). 
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FIGURA 4 - A condi<;iio humana. 
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1 0 sistema fisica-quimico e constituido de processas fisicos e 
quimicas cantrolados por meia da ordem empirica. Desempenha 
as fun¢es de adapta<;ao e abertura combinando um maximo de 
complexidade com um minimo de contingencia (A). A categoria 
de arienta<;ao e a causalidade e 0 padraa de avalia<;ao associado e 
a adequa<;ao de explica~oes causais. 

2 0 sistema organico baseia-se em processos organicos contro

ladas pela saude. Desempenha as fun~6es de cansecu<;ao de fins e 
especifica<;ao cambinando um maximo de complexidade com um 
minima de contingencia (G). A categoria de arienta<;aa e a teleo
namia e 0 padraa de avalia<;ao e a diagnose. 

3 0 sistema relico compreende as candi~oes transcendentais 
de exisrencia humana significativa controladas por meio da or
dem transcendental. Desempenha as fun~~ de manuten<;ao de 
padroes latentes e generaliza<;aa cambinanda um minima de com
plexidade com um maxima de contingencia (L). A categoria de 
arienta<;aa e a transcendentalidade e 0 padraa de avalia<;aa e 0 

discurso transcendental. 
4 0 sistema de a<;ao baseia-se na a~ao controlada pelo signifi· 

cado. Desempenha as fun~6es de integra<;ao e fechamento combi
nando um minimo de complexidade com um minimo de contin
gencia U). A categoria de orienta<;ao e a generatividade e 0 padraa 
de avalia<;aa e a interpreta<;ao (Verstehen). 

o segunda nivel de sistemas e a sistema geral de a<;aa, que 
tambem pade ser dividida internamente de acordo com as quatro 
campas de a~ao (Loubser et aI., 1976, v.1; Parsons, 1951, 1959, 
1964; Parsons & Bales, 1956; Parsons & Platt, 1973, p.7-102; 
Parsons & Shils, 1951). 

1 0 sistema camportamental e composta de associa~oes do 
tipo estimulo-resposta e de esquemas cognitivas controlados pela 
inteligencia. Desempenha as fun~oes de adapta<;ao e abertura do 
raio de a<;ao combinando um maximo de complexidade simb6lica 
com um maxima de contingencia de a<;ao (A). 0 esquema de 
significado aa qual a inteligencia se relaciona compreende bases 
para a validade cognitiva e a significa<;ao, e 0 padrao de valor e a 
racionalidade cognitiva. 

j 
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2 0 sistema de personalidade engloba as disposi<;oes pessoais 
controladas pela capacidade pessoal de atua<;iio. Desempenha as 
fun<;oes de consecu<;30 de fins e especifica<;30 de raio de a<;30 
combinando urn maximo de complexidade simb61ica com urn 
minima de contingencia de a<;30 (0). 0 esquema de significado i: 
a internaliza<;30 de significado relevante pela personalidade e 0 
padr30 de valor i: a racionalidade de a<;30 do tipo meios.fins. 

3 0 sistema cultural i: constituido por simbolos controlados 
por defini<;oes da situa<;30. Desempenha as fun<;oes de manuten. 
<;iio dos pad roes latentes e de generaliza<;30 do raio de a<;iio combi. 
nando urn minima de complexidade simbolica com urn maximo 
de contingencia de a<;30 (L). 0 esquema de significado i: moldado 
pelas bases constitutivas de significado da condi<;30 humana, e 0 
padr30 de valor i: a plenitude de significado da a<;30 num quadro 
cultural de referencia. 

4 0 sistema social i: definido pela a<;30 social, controlado 
pelo apego afetivo. Desempenha as fun<;oes de integra<;30 e de 
fechamento do raio de a<;30 combinando urn minima de comple. 
xidade simb61ica com urn minimo de contingencia de a<;30 (4). 
o esquema de significado relevantei: a institucionaliza<;30 do 
significado nos sistemas sociais, e 0 padrao de valor e a unidade 
de significado das identidades dos agentes sociais. A estrutura 
interna do sistema social pode, por sua vez, ser diferenciada em 
quatro subsistemas alinhados com os campos nos quais 0 espa. 
<;0 de a<;30 i: dividido. Podem ser distinguidos segundo a estrutu. 
ra da intera<;ao social e as meios generalizados correspondentes, 
que controlam a a<;30 social. Num caso ideal, 0 emprego de 
meios generalizados i: regulado por uma ordem normativa espe. 
cial. Os sistemas subsociais e os meios generalizados correspon
dentes estio associados com principios de valor gerais e distin. 
tos, e com pad roes de coordena<;30 utilizados para avaliar a 
concretiza<;30 desses principios (Loubser et aI., 1976, v.2; Parsons, 
1961,1967,1977; Parsons & Smelser, 1956).' 

5 Vet tambem os ensaios de Parsons, "On the Concept of Political Power", "On 
the Concept of Influence" e "On the Concept of Value Commitments" (1969, 
p.352404, 40548, 439·72). 

..L.._. 
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1 0 sistema econ6mico i: determinado por atos de concorren
cia e intercambio num mercado; a ayao econ6mica e controlada 
pelo dinheiro regulado por regime de propriedade. Desempenha 
as func;:6es de aloca<;:8.o de recursos e preferencias, e, como tal, e a 
concretizac;:ao da fun<;:ao de adequac;:ao e abertura do raio de a<;:8.o, 
combinando urn maximo de complexidade simb6lica com urn 
maximo de contingencia de a<;iio. 0 principio de valor aplieado ao 
dinheiro i: a utilidade e 0 padr30 de coordena<;30 i: a solvencia das 
empresas economicas. 

2 0 sistema politico se alicen;a na autoridade. A a<;30 politica 
i: controlada pelo poder regulado numa ordem de autoridade. 
Desempenha as fun<;oes de tomada coletiva de decisoes e i: a 
concretiza<;30 da fun<;iio de consecu<;iio de fins e a especifica<;iio 
do raio de a<;30, combinando urn maximo de wmplexidade sim
b6lica com urn minima de contingencia de a<;30 (0). 0 principio 
de valor para 0 poder politico i: a eficiencia politica, expressa na 
capacidade de tomar decis6es, e 0 padr30 de coordena<;30 i: a 
aceita~ao e a observancia de decis6es. 

3 0 sistema sociaV cultural surge do discurso, conduzido com 
argumentos (compromissos de valor) regulados pela ordem do 
discurso. Desempenha as fun<;oes de constru<;iio de simbolos de 
uma maneira socialmente obrigat6ria e e a concretiza<;ao da fun<;:ao 
de manuten<;iio de padroes latentes, bern como a generaliza<;30 do 
raio de a<;30, combinando urn minimo de complexidade simb6lica 
com urn maximo de contingencia de a<;30 (L). 0 principio de 
valor referente aos argumentos (compromissos de valor) i: a inte· 
gridade de padroes de simbolos e 0 padr30 de coordena<;30 i: a 
consistencia dos sistemas simb6licos. 

4 0 sistema comunitirio funda-se no apego miltuo, controla
do pela influencia e baseado na dedica<;iio a uma comunidade 
com suas normas, reguladas pela ordem comunitiria. Desempe· 
nha as fun<;oes de manuten<;iio da solidariedade e i: a concretiza<;30 
da fun<;:ao de integra<;:ao, bern como 0 fechamento do raio de 
a<;iio, combinando urn minima de eomplexidade simb6lica com 
urn minima de contingencia de a<;30 (1). 0 principio de valor para 
a influencia baseada na dedica<;iio i: a solidariedade dos membros 
da comunidade e 0 padr30 de coordena<;30 i: 0 consenso social. 

' ... ~','."",''''''"' 
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Todos os subsistemas sao funcionalmente especializados, exi· 
gindo estruturas adequadas ao desempenho de suas fun<;6es; alem 
disso, nao sao auto-suficientes, mas dependem do desempenho de 
fun<;6es complementares por parte de outros subsistemas. Para 
tanto, e necessario que 0 desempenho das fun<;6es seja inter· 
cambiado com 0 auxilio de meios generalizados e que os subsistemas 
mediadores se desenvolvam em zonas de interpenetrayao dos sis

temas. Uma sociedade e urn sistema social concreto e relativa
mente auto-suficiente. Para que sua unidade se preserve, deve haver 
interpenetrac;ao interna entre seliS subsistemas, e ela tern de "adap
tar-se" a seu amhiente - ou seja, tern de haver tambem interpenetra
c;ao externa. 0 ambiente de uma sociedade pode ser subdividido 
conforme as dimens6es do espac;o de ac;ao, da seguinte maneira: 
A, articulac;ao de interesses, aprendizado, processos fisico-quimi· 
cos; G, fins estabelecidos por individuos e grupos, disposi<;6es 
pessoais do individuo, estruturas orgiinicas; 1, discurso sociaV cul· 
tural, simbolos culturais, condh;oes transcendentais; I, comunida
des particularizadas. 

As relayoes entre os subsistemas de ayao, e entre a sociedade 
e seu ambiente, variam segundo 0 grau de coerencia dos sistemas 
e 0 tipo de ordem a eles inerente, bem como 0 nivel de desenvol· 
vimento dos sistemas mediadores e seu tipo de ordem. 

(a) Se os subsistemas adaptativos forem relativamente bem· 
desenvolvidos, isso provocara a dinamizayao de cutros subsistemas 
e os levara a ajustar-se aos subsistemas adaptativos, isto e, normas, 
valores e fins serao ajustados aos interesses e/ou meios. 

(b) Se os subsistemas voltados para os fins forem relativamen· 
te bem-desenvolvidos, isso provocara um efeito seletivo nos ou· 
tros subsistemas e os sujeitani ao dominio da compulsao, isto e, 
valores, normas e interesses/meios serao foryosamente subjuga
dos pelos fins e 0 poder que os sustenta. 

(c) Se os subsistemas integrativos forem relativamente bem· 
desenvolvidos, isso provocara um efeito limitador nos outros 
subsistemas e foryani seu encadeamento, isto e, valores, fins e 
interesses/meios serao encadeados pelas normas. 

(d) Se os subsistemas mantenedores de estrutura forem relati· 
vamente bem-desenvolvidos, isso provocani urn efeito generalizante 

1 
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nos outros subsistemas, de sorte que todos passem a ser definidos 
sem controle concreto, isto e, normas, fins e interesses/meios 
serao incluidos nos valores geralmente aplidveis. 

Are que ponto certos subsistemas podem impor-se, com as impli
ca<;oes sobre outros subsistemas decorrentes, depende do desen
volvimento relativo dos pr6prios subsistemas, como ainda dos 

sistemas mediadores. As seguintes instincias sao possiveis. 

(a) Todos os subsistemas e sistemas mediadores apresent.m 
fraco desenvolvimento: 0 result.do e um sistema de .<;ao subde· 
senvolvido e mal.integrado. 

(b) Todos os subsistemas apresentam fraco desenvolvimento, 
mas os sistemas mediadores saO mais desenvolvidos: 0 resultado e 
um sistema de a<;ao subdesenvolvido, mas iil1'egrado. 

(c) Os subsistemas apresentam bom desenvolvimento, mas os 
sistemas mediadores, nao: 0 resultado e 0 conflito. 

(d) Um dos subsistemas e bem-desenvolvido, mas os outros e 
os sistemas mediadores, nao: 0 resultado e 0 predominio daquele 
subsistema sobre os demais. 

(e) Um dos subsistemas e bem-desenvolvido, os outros nem 
tanto, mas os sistemas mediadores apresentam grande avancro: 0 

resultado e a predominanci. do subsistema forte sobre os outros. 
(f) Todos os subsistemas e sistemas mediadores sao bem·. 

desenvolvidos: 0 resultado e urn sistema de ac;ao altamente desen· 
volvido, diferenciado e integrado. 

o modo como 0 sistema de a~ao e integrado resulta, por seu 

turno, cia estrutura dos sistemas mediadores:--'" 

(a) 0 intercambio produz integra<;ao aberta e inst:iveL 
(b) A autoridade produz uma integrac;ao imposta compulso

riamente. 
(e) A associac;ao comunit:iria leva a uma integr.c;ao confor· 

mista e im6vel. 
(d) 0 discurso implica integra<;ao por meio de reconciliac;ao. 
(e) A combinac;ao de intercambio, autoridade, associa<;ao co· 

munitaria e discurso, segundo sua ordem analitica como sistemas 
mediadores, e a pre-condi~ao essencial para a interpenetra~ao de 
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subsistemas bem-desenvolvidos. E esses, por sua vez, sao a condi
~ao necessaria para a interpenetrayao realizada pelos sistemas 
mediadores. 

V Formas de aplica.;ao do quadro te6rico 
de referencias 

Com a ajuda deste paradigm a, podemos avan<;ar de forma 
construtivista, tipico-ideal, nomologica e idiografica. 

1 Oispomos de um modelo construtivista na forma de todo 
urn quadro de referencias. Em termos de teoria cia a<;ao, represen
ta um modelo fechado de fatores interdependentes que, em qual. 
quer situa~ao, orienta a ayao em determinados campos do espac;:o 
de a<?o. Em termos de teoria de sistemas, 0 quadro de referencias 
e um modelo fechado de subsistemas interdependentes num am
biente definido conforme as dimens6es do espa<;o de a<;ao. Nesse 
caso, enfatiza·se a abstrac;ao (L). 

2 Os tipos ideais podem ser construidos seledonando-se cam
pos e fatores de ayao espedficos ou fun<;6es e subsistemas especi
ficos. E importante que a natureza seletiva desse procedimento 
seja imediatamente visivel do ponto de vista do quadro de refe· 
rencias, e que a interdependencia das estruturas e processos tipice
ideais com os cutros fatores de a<;ao e subsistemas seja de
monstrada. Os tipos de a<;ao de Max Weber servem de exemplo: 
definem seletivamente fatores muito especificos que controlam a 
ac;:ao, sem no entanto estarem dispostos num modelo capaz de 
lanyar luz sabre suas caracteristicas especiais e suas mutuas rela
<;6es. Weber distingue as seguintes a<;6es: racional-instrumental 
(meios·fins), racional-avaliativa, afetiva e tradicional. Sua 
interdependencia e caracteristicas intrinsecas aflorarao com mais 
clareza do que na propria obra de Weber se as interpretarmos 
como representantes de diferentes campos de ac;ao no espa<;o de 
ac;ao. A ac;ao radonal-instrumentalleva ao campo da adaptabilida
de; a a<;ao racional-avaliativa, ao da identidade; a a<;ao afetiva, ao 
da direcionalidade, e a ac;ao tradicional, ao da estruturalidade. Os 
tipos ideais sao especifica<;6es do quadro geral de referencias (0). 
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3 AJ; hip6teses nomologicas exprimem rela¢es estruturais. 
AJ; seguintes hip6teses bisicas podem ser formuladas sem 0 nosso 
quadro de referendas. 

(i) Quanto mais a ac;ao for controlada pelo intercimbio, orien
tac;ao utilimria, dinheiro, aprendizado, inteligencia e prooessos fisico
quimicos, mais freqiiente e rapidamente uma ordem institucional 
se modificara; porem, quanto menos uma ordem for refor<;ada, mais 
se preservara ou se conformara a esquemas regulares. 

(ii) Quanto mais a ac;ao for controlada pela autoridade, orien
tac;ao para fins e poder, disposi<;6es pessoais, capacidade de de
sempenho e processos organicos, mais uma ordem institucional 
se imp ora a outras alternativasj porem, quanta menos mudar 
situacionalmente, mais se preservara ou se conformara a esque-
mas regulares. '. 

(iii) Quanto mais a ac;ao for controlada pelo discurso, orienta· 
<;3.0 para principios universais, argumentos, simbolos, defini<;6es 
de situa~ao e condi<;6es transcendentais, mais uma ordem 
institucional se preservara; nesse caso, entretanto, mudara menos 
situacionalmente, sera menos concretizada e refor<;ada e se con
formara menos aos esquemas regulares. 

(iv) Quanto mais a ac;ao for controlada pela assodac;ao comu· 
nimria, orienta<;3.o para normas, influencia baseada em compro
missos, obrigac;ao de solidariedade e apego afetivo, mais uma or· 
dem institucional se conformara a esquemas regulares; porem, 
mudara menos situacionalmente, sera menos refon;ada concreta
mente contra suas alternativas e se preservara menes. 

AJ; hipoteses nomologicas se referem ao campo de abertura 
no espa<;o de ac;ao (A). 

4 Nas explica<;6es idiogrificas utilizamos a linguagem do 
paradigma. Mais especificamente, podemos indicar, com a ajuda 
do quadro de referendas: quais fatores da ac;ao, subsistemas, es· 
truturas e fun~6es rem peso especifico e prevalecem com rela<;ao 
aos demais em determinadas sociedades; que atritos existem en
tre os subsistemas e que falbas se observam na ordem institudonal. 
As descri~6es idiograficas contemplam 0 campo em que 0 raio de 
ac;ao esm fechado (I). 

,d£d ) M ~. 
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Alcance e limites das abordagens especificas 
na metateoria e na teoria objetiva 

Apos a apresenta,ao formal do paradigma de uma teoria 
voluntarista da a<;ao, passamos a adotar essa perspectiva num exa
me detalhado do aleance e dos limites das abordagens especifica· 
mente metateoricas e te6rico-objetivas, bern como de sua integrayao 
no paradigma voluntarista. Discutiremos as seguintes abordagens 
metate6ricas e as seguintes explica<;6es no nivel metate6rico: (a) 
metodos idiografico, tipico-ideal, nomo16gico e construtivistaj 
(b) explica<;6es causal, teleonomica, normativo-interpretativa e ra
cional-interpretativa. No plano teorico-objetivo, ocupamo-nos do 
aleance, limites e integra,ao das seguintes abordagens: (c) 
utilitarismo e teotia do confhto como variantes do positivismo, e 
normativismo e racionahsmo cultural como variantes do idealismoj 
(d) a explica,ao da estabilidade e da mudan,a nas institui,oes; (e) 
micro e macrossociologia; (f) individualismo e coletivismo; (g) teoria 
da a,ao e teoria de sistemas. Finalmente, (h) 0 surgimento do 
direito moderno sera discutido como urn exemplo de analise de 
sistemas fundado na teoria da ayao. 

(a) Metodos idiografico, tipico·ideal, nomol6gico 

e construtivista 

Se examinarmos 'as instituiyoes modernas com a ajuda do 
quadro de referencias da teoria da a,ao voluntarista, ultrapassare· 
mos a descric;:ao e a explica~ao meramente idiograficas das institui
~oes. Esse metodo teria de propiciar uma explica~ao interpretativa 
da singularidade de uma institui,ao dentro de uma sociedade con· 
creta num momenta qualquer no tempo, extrapolando 0 contex
to do mundo vivencial dessa sociedade em particular (Collingwood, 
1946; Dilthey, 1970; Husser!, 1928; Schutz, 1962; Schutz & 
Luckmann, 1979). A casuistica historica impera, sem que se possa 
fazer remontar as relay6es funcionais hipoteticas ao conhecimen-
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positivista difere dessa variante idealista do empirismo uma vez 
que ofereee uma explicayilo hist6rica gra<;:as ao levantamento de 
dados hist6ricos quantificaveis (Best & Mann, 1977; Clubb & 
Scheuch, 1980; Flora, 1974; Imhof, 1980). No entanto, quando 
esses levantamentos de dados constituem a unica base metodo· 
16gica, 0 problema e 0 mesmo, ou seja, nada se pode dizer a res
peito de relayoes funcionais, deficiencias, procedimentos alterna· 
tivos e novos desenvolvimentos. 

Nosso proeedimento nilo deve tambem se basear apenas na 
construyao deliberadamente seletiva de tipos ideais positivistas ou 
idealistas, it maneira de Max Weber6 Aqui tambem nao e possi~;,l 
estabelecer de modo geral as rela,oes funcionais, deficiencias, pra
cedimentos alternativos e novos desenvolvimentos. Em ultima ana
lise, urn tipo ideal e uma seleyao arbitniria daS"caracteristicas de urn 
fen6meno a partir das inumeras qualidades presentes na realidade, 
sem nenhuma tentativa de coloc:i·lo numa relayao superordenada. 
Isso conduz facilmente a distor,oes e conciusoes apressadas, que 
nao podem ser corrigidas na ausenda de um conhecimento mais 
universal, mesmo que as diston;:6es oeorram durante 0 processo 
"consciente". Nao existe uma ordem analitica superordenada. 

Outro metodo, inadequado quando aplicado isoladamente, e 
a explica~ilo hist6rica por meio de hip6teses nomo16gicas, seja em 
sua variante positivista, centrada em leis naturais, seja em sua 
variante idealista, com enfase normativa (Dray, 1957; Goldstein, 
1972; Hempel, 1965a, 1966; Nagel, 1960; Schmid, 1m). A pri· 
meira nao tem acesso aos aspectos significativos da ayao, nem a 
uma ordem superordenada, ao passo que a segunda carece de 
ordem universal. Em geral, as explica<;oes positivistas caracteri
zam as abordagens utilitaristas e as da teoria do conflito. [sso 
significa que a equa~ilo entre inter-rela~oes normativas, do mun
do vivencial e cultural, onde estao envolvidas ordens institucionais, 
ou e completamente eliminada ou reduzida a constela,oes de inte· 
resses e poder. Assim, a qualidade substantiva das institui,oes se 

to universalmente verificavel ou apontar deficiencias, procedimen· 6" B 1976. H . h 1952. P 1968 579·639· P 1979. ver urger, ,ennc , , arsons, , p. ,rewo, , 
tos alternativos au novos desenvolvimentos associados a urn rna- Schelting, 1934, p.325·43, 354·61; Tenbruck, 1959: Watkins, 1952; Weber, 

L delo que va alem do caso individual estudado. 0 empirismo + 1973: Weiss, 1975. j 
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perde. Na falta de uma ordem analitica superordenada, e impossi· 
vel determinar as formas especiais de atua<;ao dos fatores e das 
rela<;oes reciprocas entre diferentes hipoteses nomologicas em 
qualquer outro esquema estruturado. Ainda nao se sabe quais 
hipoteses devam ser aplicadas a quais problemas: existe um verda· 
deiro emaranhado de hipoteses contririas. 

Enfim, 0 construrivismo positivista ou idealista e urn metoda 
que, independentemente de sua relevancia especial aqui, naG cleve 
tornar·se um fim em si mesmo (Kambartel, 1976; Lorenzen, 1974). 
Ele se restringe a construc;:ao de modelos abstratos que sao depois 
testados segundo 0 unico criteria de sua consistencia interna. Sob 
essas circunsrnncias, nada mais facil que a concretiza<;:§.o hist6rica se 
perca, juntamente com quaisquer aplica<;oes a realidade. Considera· 
do como urn fim em si mesmo, 0 construtivismo leva em ultima 
insmncia ao "neoplatonismo" (Albert, 1965). Podem encontrar·se 
exemplos nas construyaes de 16gica do desenvolvimento, nas suas 
variantes idealistas, materiaHstas e ate dialeticas. A teoria da racio
naliza¢o, tal COffiO usada para explicar a formac;ao das institui'TOes 
modernas, sem duvida exibe esse tipo de logica do desenvolvimento. 

Se quisermos evitar as diston;:6es provocadas POt esses dife
rentes metodos, teremos de escolher urn procedimento que os 
integre num quadro mais amplo de referencias. Teremos de traba· 
lhar, a urn s6 tempo, construtivisticamente, tipico-idealmente, 
nomologicamente e idiograficamente_ lsso de maneira alguma 
exclui a possibilidade de priorizar um metodo em particular (na 
dependencia do tipo de conhecimento que se queria desenvolver) 
e depois suplementi.lo utilizando os outros ao menos em parte. 
Quando empreendemos a pesquisa historica de um caso indivi· 
dual, por exemplo, ficamos propensos a recorrer ao metodo 
idiografico. Todavia, mesmo aqui, isso nao passa de um trabalho 
empirico feito as cegas e sem ordem caso a pesquisa nao esteja 
orientada por urn quadro construtivo de referencias, e por hip6te
ses tipico·ideais e nomologicas. A pesquisa sociologica difere do 
tratamento historico porque busca aleanc;:ar um nivel mais alto de 
conhecimento a custa da variedade de casos individuais. Por isso, 
urn quadro construtivo de referencias se torna especialmente im
portante, embora precise ser ampliado por tipos ideais, hip6teses 
nomo16gicas e relatos empirico-idiograficos. 
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Na pesquisa das institui~oes modernas, precisamos adotar 
uma abordagem socio16gicaj portanto, a primeira exigencia e um 
quadro de referencias abrangente. 0 metodo construtivista, que 
elabora os esquemas gerais inerentes as institui<;:oes modernas, 
destaca-se nesse ponto. Utilizamo-Io na convic<;:ao de que 0 conhe
cimento sociologico, sem a realiza<;:ao desse ordenamento, perma
necera inevitavelmente cego. Assim como a intui<;:ao e a observa

c;:ao empirica sao cegas na ausencia de conceitos e do quadro teorico 
de referencias, assim tambem os conceitos e 0 quadro teorico de 
referencias sao vazios na ausencia de intui¢o e observa¢o empirica 
(Kant, 1956, p.294·349). Se quisermos permanecer fieis a essa 
maxima de Kant, urn metodo construtivista sera tao indispensavel 
na pesquisa das institui<;:6es modernas como em qualquer outra 
parte - mas, repetimo-lo, ele nao pode se converter num tim em . .., 
si mesmo. Teri de ser compelido a trabalhar lado a lado com os 
metodos idiogrificos/ empiricos a quem cabera a contrasta<;ao 
empirica, com 0 metodo tipico·ideal que permitiri estabelecer a 
especificidade a certos setores da realidade e com 0 metodo 
nomologico que explicara os fenomenos observados. 

(b) ExpJica<;1ies causal, teleonomica, normativo-interpretativa 
e racional·interpretativa 

Outra quesmo que aflora no nivel metateorico e a cot1frover· 
sia entre metodo idealista de interpreta<;ao (Verstehen) e metodo 
positivista de explica~ao (Parsons, 1968, p.579·639; Weber, 1973). 
Tambem aqui nao precisamos escolher entre ambos, mas encon
trar urn modo de agir que as integre. As institui<;:6es sao esque
mas de normas. Ao analisar suas rela<;oes de significado - interna 
ou externamente, com respeito a outras instituic:;:6es, culturas em 
geral e 0 mundo vivencial das comunidades -, necessitamos de 
interpretac;:ao por meio de Verstehen. De igual modo, a inserc;:ao 
dessas institui¢es num esquema mais universal pode ser atribui
da a essa forma de interpretac;:ao. Contudo, a interpretac;:ao tam· 
bem se evidenda na explicac;:ao de a~oes de atores individuais e 
coletivos numa dada situac;:ao. Toda ac;:ao intencional desse tipo 
deve ser encarada como fruto de uma escolha feita de acordo com I 

. 1 J W' 
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determinado principio, sob condi~oes inidais dadas de meios, si
tua~oes, fins, normas e quadro de referendas. Os principios sub
jacentes que 0 agente pode seguir sao a otimiza~o de objetivos, a 
maximiza~o e consecuyao de urn fim, a conformidade a notmas 
ou consistencia com urn quadro de referencias ou, novamente, 
urn esquema ordenado que incorpore tudo isso. 0 vinculo entre 
as condiyoes iniciais e a inten<;:ao implicita na a<;:ao e uma relac;ao 
de significado que pode ser discern ida por meio da interpreta~ao, 
e nao uma rela<;:ao causal; 0 unico aspecto causal ou sernicausal na 
natureza e 0 efeito direto das condi<;:6es sabre a a<;:ao executada. 

Quanto mais 0 objeto de pesquisa for determinado por niveis 
de a~ao isolados das estruturas simb6licas (cultura e mundo 
vivencial) e constituir condi~6es que 0 agente miD possa mudar 
pela argumenta<;:ao, mais sua a<;:ao sera causal ou semicausalmente 
determinada, devendo ser assim esclarecida. [sso se aplica tam
bern i rela<;:ao entre estruturas de intera<;:ao relativamente rigidas 
e firmadas ou estruturas institucionais, por urn lado, e frequencias 
particulares de certos tipos de ayao, por outro. Os vinculos entre 
trayos da estrutura social e indices de suicidio, investigados por 
Emile Durkheim (1973), sao exemplos classicos de rela<;oes 
semicausais. Eles sao exemplificados tambem pela demonstra~o 
de Max Weber da rela~ao entre a dissemina~ao do protestantismo 
ascetico e a existencia do capitalismo racional como forma de capi
talismo sujeita a ordem normativa (Weber, 1973). Todavia, nao se 
trata de leis causais a tomar seu curso previsivel independente
mente da reflexao humana, mas de leis naturais, as unicas 
semicausais no caciter. Alem de estabelecer correla~oes estatisti· 
camente significativas e a fim de comprovar a adequayao causal, 
Weber e Durkheim se esfor~aram muito para descobrir a rela~o 
de significado entre tra~os simbolicos da estrutura social em ques
tao e as inten~oes dos agentes. Max Weber enfatizou 0 nexo de 
significado entre a etica protestante e as normas capitalistas a fim 
de afirmar a adequa~ao da rela~o hipotetica no nivel do significa
do. Emile Durkheim analisou 0 suicidio como urn ate significati
vamente compreensivel sob condi~oes de desordem do sistema de 
personalidade (suicidio anomico), isolamento social e busca indi
vidual de sentido (suicidio egoista), e responsabilidade comuniti
ria (suicidio altruista). 
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o fato de estruturas de significado acessiveis a reflexao hu
mana estarem na base do que a primeira vista parece urn conjun· 
to de leis inexoraveis implica que elas possam tambem ser solapa
das e modificadas pelos seres humanos. Por isso tais relay6es sao 
qualificadas como semicausais. Por exemplo, 0 nexo de significado 
entre a etica protestante e 0 capitalismo pode ser problematizado 
no discurso, dai resultando que as mudanyas ocorram na justifica

yao das estruturas econ6micas. Bern perto das relayoes semicausais, 
no que toea a seu efeito sobre a frequencia de ayoes e as caracteris
ticas das ordens sociais, estao as constelayoes de interesses e as 
estruturas de poder. Aqui, os agentes atuam estrategicamente e, 
em qualquer caso, de forma comunicativa, num nivel superior, ou 
seja, sua ayao e determinada em grande parte por condiyoes exter
nas. A freqiiencia com que os agentes geJ;im efeitos negativos 
externos para os outros, quando agem em interesse pr6prio ou 
fazem uso do poder em circulos de intera<;:ao amplos e 
interdependentes, e uma consequencia necessaria que s6 podem 
superar passando da ayao estrategica a ayao comunicativa. 

A pesquisa das instituiy6es modernas nao devera restringir-se 
ao nivel das estruturas de significado nem ao nivel das estruturas 
de interesse e poder, ou ao da ayao individual; e, se as institui<;:oes 
tiverem de ser vistas como estruturas de significado que se inter
relacionam nao apenas com outras da mesma natureza, mas tam
bern com estruturas de interesse e poder, enta~ uma ab",dagem 
abrangente exigira a formulayao de hip6teses seminomol6gicas 

que possam ser mensuradas segundo 0 criterio da adequayao cau
sal de assertivas as relayoes e aplicativos por meio de uma explica
yaO de tipo semicausal. Mas a pesquisa tambem exige interpreta
~6es (por intermedio da Vestehen) de rela~oes de significado e modos 
de a~ao orientados para 0 criterio da adequa~ao de assertivas que 
se referem as rela~oes no nivel do significado. 

Outro metodo de explica~ao pode ser empregado, sobretudo 
quando estamos investigando sistemas de ayao daramente delimi

tados, aos quais e possivel atribuir uma finalidade basica inequi· 
voca, como no caso das organizay6es. Aqui, precisamos urn mode-
10 que abarque as fun~oes que tais sistemas rem de desempenhar 
para, de fato, alcan~r suas finalidades no seu entorno. E, pois, 
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possivel dar uma explica.,ao /uncional da rela.,ao entre consecu.,ao 
de fins e desempenho das fun~6os exigidas dentro de urn sistema. 
Se 0 sistema consegue alcancrar seus fins, podemos deduzir [uncio
nalmente a existencia das estruturas exigidas para esse propOsito. 
Se dispee de meios para controlar as contribui~6es do ambiente 
para a manuten¢o constante da consecu<;:§.o de fins, entao, sempre 
que ocorrerem rupturas consequentes do meio, certas processos 
poderaQ set explicados teleonomicamente como responsaveis pelQ 
restabelecimento da capacidade de consecu.,ao de fins (Hempel, 
1965b; Munch, 1976, p.lll·59; Nagel, 1956). Dessas tres varian· 
tes explicativas, a que provavelmente desempenha urn papel mais 
adequado para a analise das institui~6es e a funcional. Nesse, e 
preciso considerar uma institui<;3.o como 0 esquema normativo de 
urn sistema concreto de intera¢es direcionado para urn objetivo 
particular (fun.,ao) e indicar quais eS!fiIturas, isto e, quais esque
mas de intera.,ao develiio ser desenvolvidos para se alcan~r aque
Ie objetivo (desempenhar a fun.,ao); 0 grau da consecu.,ao de fins 
de urn sistema (desempenho de fun<;6os) pode ser determinado 
segundo 0 grau de evidencia dos padr60s de intera.,ao exigidos. 

(c) Utilitarismo, teoria do conflito, normativismo 

e racionalismo cultural 

Retorno, agora, a teoria do objeto. Aqui, e preciso superar as 
limita~6es das duas variantes do positivismo, 0 utilitarismo e a 
teoria do conflito, assim como as duas do idealismo, a sociologia 
normativa do mundo vivencial e a teoria racionalista da cultura. 

Urn ponto de vista utilitarista teria de atribuir a forma.,ao das 
institui~6os modernas aos cilculos de utilidade dos agentes envoi· 
vidos.' E isso, sem duvida, e uma tarefa dificil. Todas as tentativas 
feitas are agora nesse sentido se limitaram invariavelmente II sim· 
pies quesliio de saber se a exisrencia da ordem social e benefica, 
ou enliio se a existencia das leis da propriedade sao beneficas se 
comparadas com a possibilidade de sua naoexisrencia. Entretanto, 

7 Ver, enrre outros, Becker, 1976, Buchanan, 1975, North & Thomas, 1973. 
Para urna critica desses trabalhos, ver MQnch, 1983b, p.45.76. 
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em circulos mais amplos de intera.,ao, essa pergunta nao pode ser 
respondida com base em considera~6es de utilidades individuais, 
porquanto os atores, em tal situa.,ao, sucumbem ao dilema do 
prisioneiro. Semelhante abordagem nada enseja de substancial 
sabre as institui<r6es modernas ou sabre 0 significado, para sua 
estabilidade e desenvolvimento, de tradi¢es culturais e discuss6os. 
Para essa abordagem, as instituic;:6es se encontram num vazio cul

tural e comunirnrio. 
Problemas similares sao levantados pelas explica¢es da teo

ria do con/lito sobre as institui¢es modernas (Bendix, 1964, 1978; 
Collins, 1968, 1975; Coser, 1956, 1967; Dahrendorf, 1959, 1961). 
A questao de como se originaram estas instituic;:6es e reduzida, na 
versiio autorirnria dessa teoria, ao tamanho e forc;:a dos batalh6es 
que podem ser mobilizados em sua defesa ou, na versao liberal, II 
existencia de urn equilibrio precirio e provisorlO' de poder entre 
os grupos sociais. Isso, por seu turno, leva a questionar como, 
dessa perspectiva, deve-se considerar a continuidade das institui
¢es politicas como as da Glii·Bretanha e dos Estados Unidos, 
que nao sao amparadas nem por uma estrutura de poder, sempre 
esrnvel, nem por urn constante equilibrio de poder. Os teoricos 
do conflito frequentemente tendem a ignorar as bases do conflito 
controlado que, em si mesmas, niio contem nenhum elemento de
conflito, ou seja, as bases culturais e comunirnrias - do mesmo 
modo que os utilitaristas ignoram as bases nao-contratuais (isto e, 
culturais e comunirnrias) subjacentes ao fechamento de contratos 
em interesse proprio. A teoria do conflito oculta as caracteristicas 
substantivas das institui<;6es, exceto se estivermos dispostos a con
siderar as tradi~6es culturais daqueles que a sustentam. Contudo, 
isso seria romper os limites da teoria do conflito em dire.,ao a 
uma sociologia da cultura e ao universe vital. 

Do ponto de vista de uma sociologia normativista do mundo 
vivencial, as instituic;:6es modernas surgem como a expressao do 
mundo vivencial particularizado de sociedades especificas e, como 
tais, normativamente fechadas (Berger & Luckmann, 1966; 
Collingwood, 1946; Schutz & Luckmann, 1979).8 Cada institui.,ao 

8 Para uma conjuncrao do mundo vivenciaVnormativo e as abordagens da teo
ria do conflitc, cf. Haferkamp, 1980, 1981. 
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deve ser entendida e interpretada segundo sua pr6pria posi<;iio 
nas inter-relayoes cia vida. Sua forma~o e estrutura, em termos 
de significado, devem enraizar-se na estrutura do mundo vivencial de 
uma sociedade concreta. A objeyao a essa abordagem, de uma 
perspectiva racionalista, e que ela naG propicia nenhum vislum
bre de explica<;iio para 0 desenvolvimento de padroes institucionais 
universais. As institui<;oes continuam senda inter-rela<;:6es vivenciais 
particularizadas, confinadas em si mesmas. Igualmente impossi
vel e elaborar uma critica das institui~oes recorrendo a esquemas 
normativos com validade mais geral. Outros fatores que nao 
podem enquadrar-se no esquema normative sao aqueles que indu
zero mudanyas nas institui<;:6es, como os processos de aprendiza
do e 0 comportamento de mercado. 0 mesma e verdadeiro para 
as fatores que reforyam as notmas institucionais concretas, embo
ra nao integrem nenhuma tradi<;ao existente, Oll para fatores que 
podem realmente provocar 0 rompimento da traciiyao, como 0 

carisma e a mobiliza<;iio do poder. 
A teoria racionalista da cultura considera as institui<;:6es "moder

nas como 0 produto de processos culturais de racionaliza<;:ao que, 
por seu turno, convertem-se na racionaliza<;:fto social das institui
~6es (Habermas, 1981a; Tenbruck, 1975; Schluchter, 1979). As ra
cionaliza<;:6es da economia, da politica e das rela~6es comunitirias, 
sao interpretadas como especifica~6es de urn esquema cultural ge
ral de racionalidade. Aqui, racionaliza<;iio significa a tendencia da 
cultura a intelectualizar-se, da economia e neg6cios a racionalizar-se 
economicamente, da politica a burocratizar-se, das rela<;:6es comuni
tirias a formalizar-se e a objetificar-se. Nem sempre e claro se as 
institui¢es se deixam penetrar e modelar pela racionaliza<;iio cultu
ral ou se os impulsos culturais estimulam a racionaliza<;iio das esfe
ras institucionais de acordo com suas pr6prias leis. 0 que nao se 
pode apreender com 0 quadro de referencias desse enfoque sao os 
particularismos institucionais resultantes da tradi<;iio do mundo 
vivencial de uma dada sociedade; nem pode ele explicar as mudan
<;:as situacionais, abertas e nao-dirigidas a que as institui<;:6es estiio 
sujeitas pela articula<;iio de interesses, pelos processos de aprendiza
gem e pelas rela¢es de troca. Ele nao explica, enfim, os casos em 
que se imp6em normas institucionais sem legitima<;iio cultural'ge
ral antes de se apresentarem justificativas racionais. 
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Em lugar dos limitados pontos de vista das abordagens socio-
16gicas ja esb~das, necessitamos de urn paradigma compreensi
vo com urn quadro de referencias no qual se preservem os pos
tulados adequados de todas essas abordagens, ao mesmo tempo 
que se reconhe~am suas limita<;:6es. E necessario urn paradigma 
integrado, capaz de abarcar os diversos campos institucionais a que 
as abordagens espedficas se propoem dar explicaC;:6es adequadas. 
E possivel distinguir os seguintes campos (ver Figura 5). 
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FIGURA 5 - Paradigmas te6ricos e aspectos de ordens institucionais. 
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1 A mudan~a situacional das normas institucionais especificas 
ocorre como resultado de processos de aprendizado, de intercim
bio de interesses e das orienta~oes utilitirias. Este e 0 dominio do 
positivismo utilitarista. 

2 0 refon;o de normas institucionais espedficas, em caso de 
oposi<;iio, depende da mobiliza~ao de poder, da autoridade e do 
caris rna. Aqui, e apropriada a variante positivista da teoria do 
poder e do conflito. 

3 A observ:l.ncia de esquemas regulares na a~ao institucional e 
o poder social coercitivo das normas estao em intima rela<;:fto com as 
raizes na tradi~ao do mundo vivencial de uma sociedade. Este e 0 

campo do idealismo normativista. 
4 A continuidade das institui~oes e conseqiiencia da generali

za<;:fto de suas normas em processos discursivos de argumenta¢o. 
Nesta esfera 0 idealismo racionalista possui a for~ explicativa. 
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(d) Explica<;a:o da estabilidade e da mudanl;3. nas institui<;iies 

Com um paradigma adequado, capaz de integrar abordagens 
especificas num quadro de referencias universalmente valida, sera 
passivel explicar nao apenas a mudanya das institui~6es, mas tam
bem sua estabilidade e consolida.;ao (Alexander, 1981; Eisenstadt, 
1973; Parsons, 1961, p.70·9; Smelser, 1963). Mudan<;a nilo e caos, 
mas transforma<;ao de um esquema institucional de um ponto no 
tempo, t" a outro, t2• Essa transforma.;ao produz efeitos em todos 
os campos de a.;ao aqui discutidos. Em t" um esquema institucional 
encontra·se inicialmente baseado na tradi.;ao comunidade. Pro
cessos de aprendizado, articula<;ilo de interesses e orienta<;6es uti. 
lit:irias pressionam por mudan'ra, de maneira nao-dirigida, esse 
esquema, ao passo que a pressilo dirigida por mudan<;a· vem do 
argumento discursivo que questiona a validade dos esquemas 

institucionais. Ambos os processos abalam a tradi.;ao em ques. 
tilo. Havendo a disposi.;ao procedimentos regulados, 0 esquema 
institucional pode ser ajustado passo a passo, gra<;as a generaliza. 
.;ao discursiva e a abertura. Na falta de semelhantes procedimen. 
tos, faz-se necessaria urn rompimento com a tradi¢o, provocado 

pela mobiliza.;ao do poder e pelo carisma (Eisenstadt, 1968; Shils, 
1975, p.l27-34, 256-75; Weber, 1976, p.l40-8, 654·87). No en
tanto, para que i550 conduza a urn novo esquema institucional, e 
necessaria que processos de tradicionaliza~o e consolida~o co

munitaria estabele<;am 0 imprescindivel poder social de coesilo a 
medida que os ajustes forem ocorrendo. No caso de ruptura da 
tradis:ao, Dutro processo de tradicionaliza¢o se irnp6e para con
solidar 0 poder social de coesilo; alem dis so, justifica<;6es discursivas 
terilo de garantir a continuidade do novo esquema. Nesse sentido, 
qualquer mudanya numa institui<;:ao t, e t2 que nao seja meramen
te caotica depende sempre de processos gra<;as aos quais as insti. 
tui<;6es silo franqueadas, generalizadas, refor<;adas e reconsolidadas. 
Em conseqllencia, precisa-se de uma teoria que possa englobar 
esses diferentes processos e a natureza de seus efeitos na a¢o, 
dentro de um paradigma integrado. 

Uma forma especial de mudanc;a e a evolu.;ao de esquemas 
socioculturais (Giesen, 1980; Parsons, 1966, 1971 a; Giesen, 1982; 

...L.. 
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Schmid, 1982).' Para tal prop6sito podemos considerar os esque· 
mas culturais como um c6cligo genetico que, durante 0 processo de 
evolu.;ao sociocultural, obedece internamente a uma logica de dis· 
cussilo racional e, determinado apenas por essa logica, contempla 
um esquema cultural com crescente validade universaL Externamen
te, esse esquema cultural tem de ser convertido, mediante procedi· 
mentos interpretativos, em esquemas institucionais especificos. Sob 
esse aspecto, os esquemas institucionais representam gen6tipos do 
esquema cultural modelados pela constru.;ao genetica. A transmis
silo da tradi.;ao e da socializa.;ao garante a reprodu.;ao dos esque· 
mas institucionais, ao passo que as inovay6es provo cam variay6es 
e, portanto, facilitam a mudan<;a. Os esquemas institucionais obti
dos por interpreta.;ao silo depois especificados para se tornar nor· 
mas institucionais. Estas sao as institui<;:6es coll.creta~, que podem 
ser descritas como fen6tipos, e como tais se acham expostas a urn 
processo externo de seleyao imposto por seu ambiente. / 

Podemos entender uma institui<;:ao como urn esquema 
normativo especifico, cuja "sobrevivencia bem-sucedida" enraiza

se na tradi¢o vivencial de uma comunidade, no fortalecimento 
gra<;:as a mobiliza<;:ao do poder e ao carisma, e na adapta<;:ao a 
interesses, calculos utilitarios e experiencias de aprendizado 
situacionalmente mutaveis. As institui<;:6es assim estabilizadas socio
culturalmente reformulam 0 esquema cultural, ou seja, a evo
lu.;ao desse esquema nilo so procede de acordo com a logica inter· 
na da racionaliza<;ilo cultural como estli tambem submetida a 
processos de sele<;:§.o externos. Determinar quais sejam os fatores 
relevantes da evolu.;ao significa determinar ate que ponto eles silo 
moldados por estruturas apropriadas e quais as rela<;6es que man
tem - rela<;6es que vaG do dominio e acomoda<;ao ate a inter
penetra¢o, passando pelo isolamento mutua e a reconcilia<;:ao. 

A perspectiva evolucionista tem urn papel a desempenhar no 
exame das institui<;:6es modernas, porquanto estas exibem urn 
esquema cultural especifico que representa uma interpreta<;:ao dos 

9 Vet tambem os ensaios de Parsons, "Evolutionary Universals in Society" 
(1967, p.490-520) e "Comparative Studies and Evolutionary Change" (1977, 
p.279-320). 
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esquemas gerais da cultura do Ocidente (racionalidade, dinamis· 
mo, liberdade, igualdadel. Esse esquema institucional especifica· 
se em normas institucionais que esrno sujeitas ao processo de 
sele.,ao pelo apego a tradi.,ao, pela mobiliza.,ao de poder e carisma, 
pelos processos de aprendizado e pelos cilculos utilitarios. 

(el Micro e rnacrossociologia 

Alem dos efeitos de integra.,ao ja referidos, um paradigma 
compreensivQ cleve tambem permitir que micro e macroniveis se
jam considerados numa base integrada. lO Essa distinc;ao, feita de 
acordo com as dimensoes da unidade examinada, 56 pode ser 
relativa. No nivel da ac;ao social, podemos considerar a interac;ao 
situacional entre dois agentes coft!.o urn microfenomeno. Por exem
pio, a intera~o que ocone numa situa~o concreta entre urn com
prador e um vendedor de determinado artigo e um microfenomeno, 
desde que 56 levemos em considerac;ao 0 artigo em si e as orienta
c;oes mutuas das partes envolvidas. Mas se levarmos em canta 

tambem os posslveis efeitos cia transac;ao em terceiros, 0 modo 
como reagem e como as partes contratantes se orientam para 

isso, passamos a investigar uma unidade social mais ampla que 
enta~, em termos relativos, surge como macrofen6meno. Similar
mente, 0 fato de, ao efetuarem sua transac;:ao, as duas partes 

obedecerem a urn esquema normative compartilhado com uma 
vasta comunidade de mercado ou 0 bservarem normas refon;adas 
por um corpo superordenado que rege todos os atos de troca, e 
um macrofenomeno que ultrapassa a diade interativa imediata. 0 
mesmo e verdadeiro para a linguagem na qual se comunicam, a 

menos de tratar·se de um jargao utilizado privativamente entre ambas 
as partes e nao de uma lingua falada por uma comunidade maior. 

Vemos enta~ que, como regra, toda ac;:ao concreta envolve urn 

tecido complexo de microinterayao e macrorrelac;:6es, de sorte que 
as duas perspectivas devem concorrer para a analise. Na medida 

10 Ver Blau, 1975; Brodbeck, 1958; Collins, 1981; Homans, 1961; Undenberg, 
1977; O'Neill, 1973; Parsons, 1971b; Sztompka, 1979, p.83·128, 287·323; 
Turk & Simpson, 1971; Wippler, 1978. 
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em que as institUlc;:oes sao esquemas de interac;:6es validos para 

urn circulo mais ample de pessoas, elas devem ser consideradas 
como macrofenomenos. Por outro lado, como especificac;:6es de 

um esquema cultural mais vasto, elas sao microfenomenos. Inver· 
samente, a a<;ao de duas partes que interagem, orientadas pelas 
instituic;:6es, inclui elementos puramente situacionais que, contra

postos ao macronfvel das institui~6es, definem 0 micronivel da 

ac;:ao institucionalmente orientada. Por exemplo, a democracia 

moderna e urn microfenomeno em relac;:ao ao sistema social da 

sociedade em seu conjunto. Assim, a possibilidade de micro ou 
macroanalise depende da perspectiva aplicada. Seja como for, 0 

exame concreto de uma instituiyao deve ir da microinterayao dire
tamente para a natureza do tecido nos niveis superiores da socie

dade e da cultura. 0 mesmo pode ser dito d .... nalise das institui· 
c;:6es modernas. Aqui, e necessario urn modelo em que unidades 

maiores sejam construidas sistematicamente a partir da combina
c;:ao de unidades menores. 

(f) Individualismo e coletivisrno 

A dicotomia te6rica entre individualismo e coletivismo tam
bem nao e aqui apropriada (Alexander, 1982, p.90·112; Parsons, 
1968, p.43·125l. As institui<;6es devem ser vistas como esquemas 
de ordem coletiva, isto e, consideradas do ponto de vista de sua 

regularidade consolidada, consistem em normas compartilhadas 
numa coletividade (comunidadel e sao mantidas pela solidariedade. 
Tanto os que violam normas quanto suas vitimas esperam que os 
membros da comunidade preservem a solidariedade para que a for· 
~ de coesao das normas perman~ intacta. 0 infrator deve contar 
com as sanc;:6es, a vitima conta com 0 socorro proporcionado pela 

solidariedade. 0 principal fundamento da for", de coesao das nor· 
mas nao sao as sanC;:6es aplicadas em caso de infra9io, mas a mutua 
adesao solidaria que ocorre quando as normas sao compartilhadas, 
o que e urn pre-requisito para a justa sanyao invocada pelas viola

<;oes. De outra forma, qualquer san<;ao poderia ser anulada por 
uma sanyao contraria. Nesse sentido, as instituic;:6es possuem uma 

base coLetiva para sua conformidade a esquemas regulares. 

I 
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Ao contrario da solidariedade comunit:iria, outros fatores nao 
provocam 0 mesmo efeito singular na consolida<;iio das normas. 
o argumento discursivo tende a gerar a universaliza<;iio, e portan· 
to a altera<;iio, de normas vivenciais particulares. A articula<;iio 
espontiinea de interesses e as orienta~i5es utilit:irias dos agentes 
individuais podem criar ordens coincicientes, mas elas serao 
situacionais e passageirasj a lango prazo, sao fatores de dissoluyao 
da ordem. 0 usc do poder s6 fortalece as regras se houver uma 
escala definida de poder, mas mesmo entiio ele e invariavelmente 
posto de lado, ou porque 0 detentor do poder nao precisa ele pro. 
prio de regras ou porque a escala foi alterada. 0 equilibrio de po
der e urn estado extremamente precirio, tao precirio quanta a 
complementariedade circunstancial de interesses. Mas mesmo que 
as institui'foes, em rela<;ao a sellS esquernas regulares consolida
dos, nao passaro ccntar com tais- fatores, isso naG quer dizer que 
eles sejam dispensaveis, pais as instituis:6es nao sao a~paradas 
unicamente por esquemas regulares consolidados. Na medida em 
que passem por processos de universaliza<;iio, dependem de pro
cedimentos discursivos; sua capacidade de mudar decorre do efeito 
de abertura de interesses e orientac;:Oes utilitiriasj e, para se firma
rem, precisam utilizar 0 poder e 0 carisma. 

De fato, 0 aspecto dos esquemas regulares consolidados, nas 
institui<;:6es, baseia-se na preocupac;:ao coletiva com a comunhao e 
manuten~o das normas. 1S50 nao significa, porem, que 0 agente 
individual esteja ausente do paradigma que conduz nossa analise; 
significa apenas que a orienta<;iio utilit:iria individual, entre um 
numero elevado de agentes, nao e capaz de produzir ordem na 
ac;:ao social, exceto de natureza circunstancial e instavel. Ao mes
mo tempo, porem, amplia·se 0 conceito de agente individual. As 
abordagens estritamente individualistas, sem exce<;iio, localizam 
as raizes da motiva<;iio para obedecer as regras coletivas no prO. 
prio individuo, nao no envolvimento ou adesao comunimria, nem 
na socializa<;iio. Assim, a variante radical do utilitarismo reduz a 
possibilidade de ordem coletiva a complementariedade circuns· 
tancial de interesses (Buchanan, 1975; wcke, 1963, esp. Lvro II, 
paragrafos 95·122; Smith, 1937). A variante nao·radical quase sem· 
pre postula um senso naturalmente dado de simpatia social em 
cada individuo (Hume, 1966; Smith, 1966). As variantes indivi· 
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dualistas do pragmatismo e do interacionismo simb6lico tambem 
postulam, pelo menos em termos evolucionistas, que existe uma 
certa solidatiedade nos individuos anterior a adesao e a socializa· 
<;iio (Joas, 1980; Lewis & Smith, 1980; Mead, 1972; Peirce, 1958, 
1960). A solu<;iio coletivista para 0 problema da ordem considera 
o surgimento de uma ordem moral coletiva apenas como resulta· 
do da adesao comunit:iria do individuo e da socializa~ao na comu· 
nidade. Como parte do mesmo processo, entretanto, somente 
entiio e que a personalidade individual ultrapassa a estrutura dos 
impulsos organicos, e que a autonomia e a identidade cultural VaG 
alem dos limites de grupos particularizados (Munch, 1981 a, p.311· 
54; 1982b, p.364426). 

o individuo concreto abarca todos esses aspectos: estrutura 
de necessidades, personalidade, participa<;iio n~J'oletividade e iden· 
tidade cultural. Nesse caso, a ordem coletiva baseia·se natural· 
mente na unifica<r§.o dos individuos envolvidos que, em sua asso
cia<;:ao comunitaria, imprimem uma marca normativamente 
consolidada, que todos passam a ostentar em suas pr6prias estru
turas de necessidades, livre desenvolvimento pessoal e identidade 
cultural. Ja as estruturas de necessidades e as personalidades nao 
sao compartilhadas, e sua identidade cultural extrapola os limites 
estabelecidos pelas normas comunit:irias, podendo assim subme· 
ter tais normas a reflexao cntica. A ordem coletiva repousa na 
capacidade individual de superar as barreiras de suas necessida· 
des organicas e disposi<;:6es pessoais para obter a visao mais pano
ramica da solidariedade coletiva. 

Um paradigma abrangente nao deve ser nem puramente indio 
vidualista nem puramente coletivista; deve, ao contnirio, integrar 
a tensao entre esses dois componentes. Essa tensao se expressa 
fundamentalmente no conceito de ordem volunt:iria, que depen· 
de da interpenetra<;iio da estrutura organica das necessidades, dispo
si.;6es pessoais, adesao coletiva e identidade cultural. Em qual· 
quer das quatro instiincias, podemos falar de orienta~ao individual 
para a a<;iio. Nesse sentido mais amplo, adoto termos individualis· 
tas. Contudo, a ordenabilidade da a<;iio nao pode ser reduzida a 
complementaridade incidental de necessidades e disposi~6es, pois 
deriva da associa<;ao comunit:iria. Nesse sentido, adoto um proce· 
dimento coletivista. Aqui, convem fazer uma distinc;:ao entre 0 

i , , 
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individuo como agente concreto, que age intencionalmente combi
nando as orienta<;Qes para a a<;ao de um certo modo e numa situa
<;ao particular, e a personalidade individual, 0 organismo individual 
e 0 sistema comportamental individual, que nao passam de aspectos 
analiticos do individuo. Tambem urn agente coletivo que age .inten
cionalmente, como 0 grupo, a empresa comercial, 0 dube e mesma 
a sociedade, deve ser isolado da associa<;ao comunitaria coletiva, 
que e um aspecto analiticamente definivel dos sistemas sociais 
(Parsons, 1968, p.337)_ 

(g) Teoria da a~o e teoria de sistemas 

A ultima dicotomia, que cleve set evitada, ocorre entre teo
ria da ac;ao e teoria de sistemas. I! Ambas tern de ser incorpora

das, como perspectivas diferentes, num s6 quadro de referendas_ 
Na perspectiva da teoria da a~ao, 0 objeto de pesquisa e um 
agente individual ou coletivo cuja a~ao se da sob certas condi
c;6es e meies disponiveis, e dirigida para fins e orientada por 
normas e um quadro geral de referencias_ 0 agente deriva sua 
a~ao intendonal segundo um determinado principio de a~ao 
ou uma combinac;ao desses principios, ordenados de certa rna
neira, de percep~oes da situa~ao, do quadro de referendas, dos 
fins e das normas_ Podemos explicar como ocorre tal deriva~ao 
por meio da interpreta~ao (Verstehen)_ 

Tambem e possivel, da perspectiva te6rica da a<;ao, resolver 0 

problema da ordem na a<;ao- Pode-se perguntar que influencia os 
elementos basicos da a<;ao (fins, situa<;ao, normas, quadro de refe
rencias) exercem sobre a ordenabilidade da a~ao_ Os fins confe
rem orientac;ao a ayao, mas uma orientayao que depende do po

der de que 0 agente dis poe_ Os meios e as condi~6es dao-lhe 
vrujabilidade situacional, mas nao uma ordem constante e estaveL 
Os quadros gerais de referencia apenas atribuem a a<;ao uma iden-

11 Ver Adriaansens, 1980; Bershady, 1973; Dubin, 1967; Gerstein, 1975; 
Habermas, 1981a, v.2, p.297443; Menzies, 1977; Munch, 1982b, p.l93-
214; Parsons, "Pattern Variables Revisited, A Response to Robert Dubin" 
(1967, p.192·219); Savage, 1981. 

I 

~ ~ .. ...I."". 

A TEORIA PARSONIANA HOlE, A BUSCA ... 209 

tidade abstrata, com variabilidade maior em niveis mais superfi
dais. S6 as normas produzem esquemas regulares consolidados 
na a<;:3.0. Isso e igualmente verdadeiro tanto para a a<;:3.o em geral 
quanto para a ayao social em particular. As normas nao podem 
ser estabelecidas apenas por individuos, pois isso as faria sinoni
mos de fins e colocaria sua eficicia na dependencia do poder 
individual. Unicamente sob a forma de regras compartilhadas, 
amparadas pela adesao na solidariedade, podem as normas confe
tir uma ordena<;:ao constante e estivel a a<r§.o em geral e a a~o 
sodal em particular. 

Um passo rumo a amplia<;ao da teoria da a<;ao e dado pela 
teoria de sistemas quando subsistemas de a<;ao sao distinguidos 
de acordo com um quadro sistematico apropriado, capaz de abran
ger dimensoes e aspectos da a<;ao, bem como a ordem analitica 
pr6pria a esse quadro. Aqui, os elementosbasicos da a<;ao sao 
atribuidos a estruturas e processos particulares que podem ser 
delineados como subsistemas de a<;ao e que tem rela~6es redpro
cas de troca especialmente significativas para a ordem subjacente 
a a<;ao_ Tres niveis podem ser aqui distinguidos; a condi<;ao huma
na, 0 nivel geral de a<;ao e a a<;ao social. No nivel antropol6gico 
da condiyao humana, 0 organismo humano determina os fins, os 
processos nsico-quimicos permitem a adapta<;ao situacional, a 
defini<;ao significativa da a<;ao promove a ordem e as condi<;Qes 
transcendentais para uma existencia humana significativa formam 
um quadro geral de referencias. No nivel da a<;ao geral, os objeti
vos sao estabeleddos pela forma<;ao e desenvolvimento das dispo
si~oes pessoais e capacidade de desempenho, a adapta~ao 
situacional e produto da inteligenda e de processos de aprendiza
do adaptativos, a adesao as normas provem da coesao social e do 
apego afetivo, e a orienta<;ao para um quadro geral de referendas 
se da gra~s a simboliza<;ao cultural e as defini~6es da situa<;ao. 
No nivel da a<;ao social, os objetivos sao estabelecidos pela autoridade, 
como procedimento de tomada de decisoes, e pelo poder politico; 
a adapta<;ao situacional e consequencia da aloca<;3.o econ6mica de 
recursos, preferencias e dinheiro; a adesao as normas baseia-se na 
associayao comuniCiria e na obediencia as regras, e a orientayao 
para um quadro geral de referencias surge da comunica<;ao no 
discurso polemico. 

i 
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Quanto mais os subsistemas de a~ao forem nao apenas anali· 
ticamente sepaniveis, mas tambem concretamente diferenciaveis 
uns dos outros, mais a ardem subjacente a a~ao sera 0 produto, 
nao apenas das diversas contribui~oes dos subsistemas, mas tam· 
bern de suas inter-rela<;6es. Nenhum desses subsistemas e auto
suficiente: tadas dependem da provisao de "fatores" e "produtos" 
por parte dos cutros subsistemas a fim de se capacitarem a exer
eet essas fun<;6es. 

Tomemos como exemplo 0 subsistema social do estabelecimento 
de objetivos e tomada de decisoes. 0 subsistema abrange os 
procedimentos de tomada de decisoes e os processos dele reo 
sultantes, assim como 0 fortalecimento de decisoes por meio do 
poder politico. A selec;ao e 0 fortalecimento de decisoes decorrem 
das estruturas e processos acima mencionados - mas nao sua 
for~a de coesao, legitimidade e exequibilidade. As decisoes, para 
terem for~a de coesao social, exigem a mobiliza~ao dos esfor~os da 
sociedade comunitaria; para adquirirem legitimidade, exigem jus· 
tifica<;ao sociocultural discursivaj e para serem exeqiiiveis, exi
gem a mobilizas:ao de recursos do sistema economico. A rela~o 
de urn subsistema politico com Qutros subsistemas sociais naG e, 
nesse sentido, entendida como urn sistema concreto que precise 
adaptar-se naturalmente a urn ambiente complexo. Ao contrario, 
o intercimbio de fatores e produtos sera considerado essencial 
para que os subsistemas desempenhem suas fun<;:6es especificas, 
sendo interpretado como uma forma de interpenetrayao. 

o sistema politico nao funciona de forma naturalista, mas 
como urn conjunto de a<;:6es sociais interdependentes e com sen
tido pr6prio, orientadas para a tomada coletiva de decisoes. Quan· 
to mais essas a~6es apresentarem densidade de interdependencia 
entre si, que e relativamente maior que a densidade de sua 
interdependencia com a<;:6es orientadas de outro modo, mais po
derao ser isoladas de outras a<;:6es como urn sistema concreto. 
Sabemos que a persistencia do isolamento de urn sistema depen· 
de de uma ordem normativa para uma institui~ao politica. Afir· 
mamos que 0 sistema exerce sua fun<;:ao quando decis6es coleti
vas, em consonancia com necessidades articuladas, sao obtidas no 
ambito dessas interayoes politicas interdependentes e norma
tivamente governadas. Embora nao seja urn subsistema social auto-
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suficiente, mas especializado para preencher determinada func;ao, 
o sistema politico depende, para sua eficicia, da mobilizac;ao de 
recursos econ6micos, da legitima~ao sociocultural e da adesao 
comunitaria, que, par seu turno, dependem dos efeitos da tomada 
de decisoes politica (Munch, 19820). 

A (mica area em que 0 intercimbio aqui descrito pode apre
sentar aspectos seminaturalistas e a rela<;:ao do sistema politico 

com a mobiliza<;:ao de recursos economicos, ao menos na medida 

em que a tomada de decisoes coletiva se acomode as realidades 
dos recursos materiais disponiveis, 0 que acontece de modo ins
trumental e tecnico. Todavia, como 0 intercimbio se faz igual
mente entre agentes dos setores politico e economico, tambem 
aqui estiio envolvidos elementos de comunica~ao significativa. Estes 
se aplicam exclusivamente ao caso da legitirn<lc;ao cultural dos pro· 
cedimentos de tomada de decisoes politicas e as decisoes dai reo 
sultantes. 0 requisito essencial desse processo e que tanto os 
procedimentos quanta as decisoes resultantes estejam racional
mente fundamentados na argumentayao discursiva, que mantem 
unidos 0 discurso sociocultural e as decisoes politicas. Em ter· 
mos concretos, is so significa que os politicos nao podem simples
mente basear seus procedimentos de tom ada de decisoes e as de· 
cisoes resultantes no poder existente de fato: precisam justifici·los 
a iuz de valores e normas aceitos em geral. Ao contrario, os proce
dimentos e decis6es resultantes acham-se invariavelmente sujeitos 
a critica sociocultural dos intelectuais. Assim, a relayao do siste
ma politico com seu "ambiente" sociocultural nao e seminatu
ralista, mas discursiva. Nem sua relayao com 0 ambiente das co
munidades e seminaturalista no carater. Nesse caso, 0 fator 
essencial e a fon;a de coesao social dos procedimentos de tomada 
de decisoes e as decisoes resultantes. Para assegurar·lhe a eficacia, 
as comunidades sociais pertinentes devem participar do processo 
de tomada de decis6es e tornar-se, peIo menos, representantes 
das regras de procedimento. Isso gera associa<;:ao comunitaria e 
comunica<;:<io num mundo vivencial. 

Nao ha trayos de naturaliza<;:ao ou tecnologizayao de comuni
cac;ao na teoria de sistemas discutida acima. Alem disso, as rela~oes 
de troca entre os subsistemas sociais nao devem ser encaradas 
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como relaC;6es de intercimbio economico. Os intelectuais nao tro
cam a legitima<;a:o cultural dos procedimentos de tomada de deci
soes e as decisoes reais pelas decisoes coletivas_ Seria absurdo 
interpretar desse modo as rela~oes de troca_ 0 que se quer afir
mar e que os politicos, por exemplo, s6 alcan0m a legitima<;a:o 
necessaria para os procedimentos de tomada de decis6es e as de
cis6es resultantes quando asseguram uma fundamentacrao racio
nai, ou seja, nao podem deixar de levar em conta as discussoes 
socioculturais. Em termos mais elaros, eles rem de sait do contex
to puramente politico a fim de submeter-se as regras do discurso 
sociocultural se quiserem obter legitima<;a:o e justifica<;a:o para 
seus procedimentos de tomada de decisoes e das pr6prias deci
sOes resultantes. Em contrapartida, os intelectuais precisam es
for0r-se para mobilizar poder em processos de tomada de decisaD 
caso queiram vet seus ideais abstr-atos convertidos em decis6es 
concretas_ E para tanto rem de saltar fora da esfera da simples 
discussao e descer a arena politica_ 

Essa forma de intercambio entre os sistemas politico e sociocul
tural e facilitada pela forma<;a:o de sistemas mediadores nas zonas 
de interpenetra<;a:o dos sistemas_ As constitui~oes politicas, por 
exemplo, podem ser encaradas como subsistemas socioculturais 
de sistemas politicos em que as decisoes politicas ficam subordi
nadas a procedimentos socioculturais de natureza discursiva. Do 
mesmo modo, 0 complexo profissional pode ser entendido como 
urn subsistema do sistema sociocultural em que as interpretac;6es 
de significado, normas, expressoes e conhecimento sao transferi
dos para decisoes coletivas com base na autoridade profissionaL 
Os subsistemas correspondentes nas autras zonas de interpene
tra<;a:o fazem da mesma maneira a media<;a:o do intercambio de 
fatores e produtos entre os sistemas sociocultural, comunitirio, 
politico e de a~o econ6mica. 

Datiamos mais um passo na dire~ao da analise ambiental
sistematica caso a "sobrevivencia" da estrutura normativa de urn 
sistema - normas dos procedimentos de tomada de decisoes poli
tica, por exemplo - fosse interpretada como urn sistema que se 
adaptou a seu ambiente (cf_ Buckley, 1967; Luhmann, 1970; 
Sztompka, 1974)_ Entretanto, sequer esse tipo de perspectiva pode 
ser interpretado naturalisticamente no nivel da a<;a:o significativa_ 

..I... 
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Nem a estrutura do sistema - intera<;6es significativas - nem seu 
ambiente se erigem unicamente sobre fenomenos nao-significati
vos. Consideremos de novo, como exemplo, 0 sistema politico_ 
Seu ambiente imediato consiste em articula~oes de interesse utili
taristas, discuss6es socioculturais e comunidades. Aplicada a es
sas dimensOes, a "adapta~o" ambiental significa 0 desenvolvimento 
de subsistemas que abrem os procedimentos de tomada de deci
sOes a articula~s de interesse utilitaristas (0 mereado politico), 
abrigam-nos sob normas e valores geralmente aceitos, e ligam-nos 
ao mundo vivencial das comunidades (sistema jutidico), podendo 
ainda executar decisoes mesmo que haja uma ampla variedade de 
preferencias (a administra<;a:o)_ Pelo menos no que toca a cultura e 
as comunidades, a "adapta~o", nesse caso, s6 e possivel por rneio 
do discurso e da comunica<;a:o_ . ., 

Diga-se 0 mesmo da "adapta<;ao" da sociedade, que podemos 
considerar como urn sistema social concreto, improprio para de
sempenhar qualquer fun<;a:o social especifica e, nesse sentido, re
lativamente auto-suficiente em terrnos sociaisY Urn ambiente so
cial e constituido apenas em parte de recursos e demandas 
materiais; essa dimensao, por outro lado, e a unica onde a adapta
<;ao da sociedade ao ambiente apresenta urn carater naturalista, 
gra<;as ao desenvolvirnento da tecnologia, aos recursos economi
cos e a aloca~ao de preferencias. Ii que a sociedade se situa tam
bem num ambiente de comunidades sociais que ela precisa absor
ver por intermedio de uma associa~o comunitiria social. Somente 
a comunica<;ao entre os grupos envolvidos, e entre representantes 
do centro social de tom ada de decisoes e esses grupos, pode 
viabilizar a adapta~ao. Outro ambiente que se deve levar em conta 
e a area cultural a que a sociedade perrence_ Nesse caso, a base 
discursiva da cultura social com rela~il.o a cultura geral torna-se 
imperativa_ Enfim, os objetivos estabelecidos por grupos sociais e 
extra-sociais constituem urn ambiente em rela<;ao ao qual a socie
dade precisa demonstrar sua capacidade de desenvolver e consoli
dar os objetivos coletivos. Isso significa que os procedimentos de 
tomada de decisOes politica sao um requisito essencia!. 

12 Ver 0 ensaio de Parsons, "Social Systems" (1977, p.l77-203), esp. p.l82-3. 
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Quando aumentam as demandas desses ambientes diversos, 
a "adapta~ao" da sociedade a eles exige a forma~ao de subsistemas 
apropriados, "funcionalmente" especializados no tratamento de 
demandas especificas do meio. Eles entao formam zonas de inter
penetra¢o entre sociedade e ambiente. Todavia, como sao funcio
nalmente especializados, as subsistemas tern de cantar com 0 in
tercambio de fatores e produtos nao apenas para exercer suas 
proprias fun<;6es como para conseguir manter a existencia da so
ciedade como unidade concreta. Esse interciimbio de fatores e 
produtos, por seu turno, deve ser mediado por outros subsistemas 
nas zonas de interpenetra~o sociais e internas. Estes vao prolife
rando a medida que os sistemas funcionalmente especializados se 
"adaptam" a seu ambiente social interne. Em todos esses casos, a 
rela¢o entre sistema e ambiente s6 apresenta carater naturalista 
quando promove a adapta~o do sistema as condi~6es orgiinicas e 
materiais. Mesma as rela<;:6es com as articula<;6es de interesse e os 
fins estabelecidos sao, no maximo, seminaturalistas, achando-se 
permeadas por processos de comunica<;§.o. Sem comunica<;:ao, nao 
se concebem rela~6es nas dimensoes cultural e comunitiria. Per 
isso, temos de considerar as rela<;:6es de troea entre os subsistemas 
sociais, que sao os componentes de urn paradigma de interciimbio 
(Baum, 1976a, 1976b; Gould, 1976; Johnson, 1973; Munch, 
1982c, esp. p.796-806)." 

(h) Urn exemplo de analise de sistemas baseado na teoria 
da a¢o: 0 advento do direito moderno 

Explicar 0 desenvolvimento do direito moderno como fruto 
das necessidades de manuten~o dos sistemas, a medida que seu 
ambiente vai se tornando cada vez mais complexo, e tarefa desti
nada ao fracasso. 14 0 problema comeyl com a explica~o usual 

13 ver tambem os ensaios de Parsons, "0 conceito de poder politico", "0 con
ceito de influencia", "0 conceito de ado~o de valores", ja citados, e "Social 
Structure and the Symbolic Media ofInterchange" (1977, p.204-28). 

14 Ver Teubner & Willkie, 1984, esp. p.9·13, 15-6, 19-24; ver tambem Luhmann, 
1972,1984. 
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para a crescente complexidade do meio, ou seja, os sistemas de 
diferencia~o. Poden. 0 desenvolvimento do direito moderno ser 
realmente entendido como urn processo de diferencia~o, capaz 
de proporcionar-lhe a base para _alcans:ar urn grau sem preceden
tes de autonomia, de acordo unicamente com suas pr6prias leis 
internas? A f6rmula soltou a lingua dos soci61ogos a tal ponto que 
deixaram de refletir inteiramente sobre 0 que ela de fato significa. 
Deveriamos esclarecer a fundo as causas desse desenvolvimento, 
isto e, a predominiincia do direito consuetudinario, exprimindo 
principios que uma comunidade aceita sem questionar. 0 direito 
comum obedece a 16gica da associa~o comunitiria, estando as
sim preocupado com a sociedade e seus limites. Ele e relativamen- . 
te rigido, limitado nas possibilidades de mudan~a, pode ser espe
cificado para adequar-se a determinados prop6sitos ou estendido . ., 
alem das fronteiras da comunidade. 

A crescente complexidade do ambiente e uma instiincia gene
rica demais para explicar com exatidao os processos de diferencia
~o entre 0 direito e a a~o comunit.aria. Embora a "complexida
de" da sociedade certamente aumentasse a medida que as cidades 
e 0 comercio renasciam na Idade Media, esses surtos de complexi
dade ocorreram repetidamente na esteira de uma atividade co
mercial mais ampla na india e na China, sem com isso resultar 
numa racionaliza~o comparavel do direito. Max Weber ressaltou 
isso com bastante clareza. Todavia, ele aponta tres fatores prima
rios na base do desenvolvimento do moderno direito racional: 
uma profissao independente de advogados e juristas, afeitos uni
camente a seu pr6prio sistema de 16gica, grupos de capitalistas 
interessados em garantir oportunidades de ganho, e reis e princi
pes em busca de urn controle unificado de seus dominios, opondo
se a feudos isolados (Weber, 1972, p.437-8; 1976, p.398-9, 401, 
416-22,487-8,490-1,502,506). Em suma, 0 direito foi submetido, 
pelos juristas, a urn processo de racionaliza~o (abstra<;ao, precisao 
analitica de conceitos, ausencia de contradi~o, formalismo). Se 
considerarmos que a fun<;ao do direito e regular a intera¢o social 
por meio de normas, veremos que tais regula¢es foram tio genera
lizadas pela racionaliza~o que passaram a ser aplicadas a contextos 
de intera~o bern mais amplos que a mera a~o comunitiria. Eis 0 

que explica a universal aplicabilidade do direito moderno. 
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Contudo, 0 direito tambem sofreu a influencia dos interesses 
utilitaristas, desejosos de racionalizar as rela~6es comerciais a fim 
de aumentar suas oportunidades de lucr~. Assim, vemos 0 direito 
atrelado a urn constante processo de mudan~, pois novas situa~s 
e noves interesses requerem noves regulamentos. Issa explica por 
que a velocidade de mudan~ e uma das caracterisricas do direito 
moderno. Finalmente, institui~s investidas de autoridade politica 
(monarcas, principes, governos, parlamentos, burocracias) prestamp 
se a colocar seus respectivos dominios sob controle uniforme, e a 
sufocar quaisquer reivindica~6es particulares de autoridade ou fon
tes de resiscencia. Representam, assim, uma for~ em prol da unifi
ca<;lio sistematica do direito e de seu fortalecimento de modo uni
forme, mesmo diante de resiscencias (Munch, 1984, p.380-446). 

A generaliza~o, a dependencia de interesses, a sistematiza<?o 
e 0 fortalecimento uniformes, ultrapassando 0 contexto da a<;lio 
puramente comunimria, constituem tres aspectos que distinguem 
o direito moderno do direito consuerudin:irio, e nesse sentido 
incluem urn processo de diferencia~ao do direito comum original, 
rigido, particularizado e limitado em sua efic:icia. E, entretanto, 
urn processo que avan~ em tres dire<;6es totalmente diversas, 
nenhuma das quais leva a uma logica interna unidimensional do 
desenvolvimento juridico. Alem disso, mesmo que a tradi~ao do 
direito comum perca algum significado, nao se torna absoluta
mente inexpressivo, muite menDS na esfera juridica anglo-sari. A 
tradi<;3.o legal, caracteristica do direito ccroum, permanece a fonte 
do poder coereitivo auto-evidente do direito. Desse modo, nao 
estando preso as convic~6es juridicas coletivas de uma comunida
de legal - que pode variar no pluralismo de sua estrutura -, 0 

direito politicamente estabelecido tambem ficarn despido de todo 
poder de coesao sentido como obrigat6rio. A diferencia<;lio do direi
to, oriunda do puro direito coroum, tarna seu desenvolvimento 
acessivel a 16gica das regras de pensamento, ao pluralismo dos 
interesses economicos, ao estabelecimento de objetivos e unifica
<;lio associados a urn processo legislativo central e politico. Cami
nha da a<;lio comunit:iria para as esferas do pensamento cientifico 
e cultural, do intercambio comercial e do exereicio do poder poli
tico; nessa qualidade, ocupa uma nova posi~ao como zona de 
interpenetra<r§.o entre esses campos extremos de a<r3.0' 
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Comparado ao direito consuetudin:irio, 0 direito moderno se 
caracteriza por uma variedade maior de fatores distintos e repre
senta 0 espa~o onde estes colidem e lutam continuamente pela 
supremacia. Para detectar as diferen~s fundamentais no curso 
real tornado pelo processo de diferencia<;lio, nao e preciso mais 
que examinar 0 desenvolvimento do direito europeu em compara
<;lio com 0 anglo-saxao. 

Na Europa, a formula<;lio das leis sempre esteve em maos de 
juristas titulados. Sempre esteve sujeita a uma ampla racionaliza
<;lio que levou a uma ruptura radical com 0 particularismo associado 
ao direito consuetudin:irio. Os juristas titulados atuavam princi
palmente como funcion:irios publicos, 0 que significa que 0 Esta
do podia fortalecer seu prop6sito de exercer urn controle intencio
nal e uniforme sobre sua esfera de autor~ade. 0 intense 
movimento para a codifica<;lio das leis surgiu dessa uniao do Esta
do e da burocracia, dando forma a generaliza~ao e a urn fortaleci
mento proposital e uniforme, caracteristicos do direito moderno. 
Comparativamente, os interesses econ6micos desempenharam 
papel secund:irio, embora nao possam ser de todo ignorados. 0 
direito codificado desenvolveu-se em meio ao clamor de que esta
va desvinculado da realidade. 0 racionalismo juridico e os legisla
dores politicos logo superaram a tradi<;lio do direito comum. 

A esfera juridica anglo-saxa e muito diferente. Nela, 0 direito 
comum continua a ser parte essencial do sistema juridico. 0 direi
to anglo-saxao enraiza-se nas convic~6es legais coletivas de uma 
comunidade legal; no entanto, sua auto-evidencia primordial sem
pre cessa quando novos grupos sociais se apresentam com inte
resses e convic~6es que ainda nao penetraram no consenso juridi
co comunitirio. Nessas circunstancias, 0 senso comum e apenas 0 
senso dominante, mas de natureza preciria. 

o direito anglo-saxao tern sido pareamente sujeito a racionali
za<;lio pelos juristas. Foi modelado por projissionais da lei em con
tato direto com seus clientes economicamente motivados. Assim, 
as leis se adaptaram mais rapidamente as constela~6es mutiveis 
dos interesses econ6micos e representam a conjun<r3.o do pocler 
coereitivo do direito comum e da adapta<;lio situacional a novos 
interesses. A unifica<;lio para adequa<;lio aos prop6sitos dos corpos 
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politicos, entretanto, e bern menos marcante que na Europa 
continental. Na falta de uma alianc;:a companive! entre te6ricos 
do direito e legislatura politica, as leis nao contam com urn grau 
equivalente de codifica~ao para formar urn sistema uniforme, 
ainda que seja possivel identificar uma certa tendencia nessa 
dire~ao. 

o direito moderno, portanto, passou por urn desenvolvimen
to que, embora 0 diferencie do direito comum, na.o 0 transfer
mou de forma alguma em urn sistema unidimensional estribado 
em sua propria 16gica. Ao contnirio, representa uma zona de 
interpenetra00 entre pensamento racional, formula~ao politica 
de estatutos, articulayao econ6mica de interesses e convic<;6es 
coletivas da comunidade legal, qualquer que seja seu grau de 
pluralismo. Assim, embora seu peso especifico varie, 0 direito 
modema combina caracteristicas rao diversas quanto racionalidade, 
autoridade coercitiva coletiva, fartalecimento unifarme e mudan
<;a de .cordo com conste!a<;6es de interesses. Naa e possive! apre
ender a natureza e 0 alcance de seu desenvolvimento supondo-se 
que essas caracteristicas estejam sujeitas unicamente a urn preces

so seminaturalista e totalmente inespecifico, pelo qual a comple
xidade do direito moderno se ergue em resposta a uma crescente 
complexidade ambiental. 

Falta tatalmente nessa abardagem qualquer base te6rica da 
a¢o, e portanto, qualquer acesso as diferen<;:as culturais no desen
volvimento do direito. Para adotar uma orienta<;:ao teorica da a<;:ao, 
teriamos de compreender 0 desenvolvimenta de certas caracteris
ticas da direito (racionalidade, autoridade coerciriva, fortalecimento 
uniforme e mudanc;:a dependente de interesses) como resultado 
do moda como determinadas agentes se comportam de acordo com 
certas principias, influenciando assim 0 perfil do direito (ver Fi
gura 6). Os juristas orientam suas a<;6es para leis racionais de 
pensamento (principio de consistencia); os corpos politicos, para 
a controle instrumental sobre seu dominio (principio de realiza
<;:ao)j os interesses economicos em dire<;:ao a maximiza<;:ao do lu
cro (principio de otimiza<;:fto) e nos, ate onde nos sentimos mem
bros de urn. comunidade legal, seguimos as normas que sempre 
foram aplicadas ao canvivio social (principia de canformidade). 
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Da perspectiva adotada pela teoria de sistemas, todas essas 
especifica<;6es do desenvalvimento concreto do direito sao supri
midas ate se romarem irreconheciveis pela l6gica do desenvalvi
mento de sistemas. 
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Conclusao 

Tentei mostrar, programaticamente, como a fertilizac;:ao cruza
da entre a teoria parsoniana e outras abordagens te6ricas rivais 
pode nos conduzir a uma nova sintese. Agora, 0 roais importante e 
a boa vontade para continuar trilhando esse longo caminho grac;as a 
etitiea mutua, disposta a avaliar os pontos de vista alternativos e 
depois aplica-los a pesquisa pcitica conereta_ 0 objetivo nao e sim
plesmente ineorporar abordagens te6ricas antagonicas ao paradigma 
da teoria parsoniana existente, mas operar uma nova sintese que 
ultrapasse tanto 0 parsonianismo quanto seus oponentes_ 
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TEORIZA<;::Ao ANALiTiCA 

Jonathan H. Turner 
..., 

o terma "analitico" e reconhecidamente vaga, porem eu 0 

emprego aqui para descrever uma serie de abordagens te6ricas 

que adotam os seguintes pressupostos: existe urn universo exterior, 

"Ii fora", independente de nossas concep<;:6es a seu respeitoj esse 

universo revela propriedades atemporais, universais e invarhiveis; 

o objetivo da teoria sociol6gica e isolar essas propriedades generi
cas e compreender seu funcionamento. Afirrna<;:6es assim, receio 

bern, provocarn uma torrente de criticas e logo envolvern a ativi

dade te6rica num debate filos6fico que, por natureza, e insohiveL 
De fato, os te6ricos sociais rem desperdi<;ado muito tempo defen
dendo ou atacando a posi<;.ao cia teoriza<;:ao analitica, e, em conse

quencia, negligenciam a tarefa principal de roda teoria: compre
ender como funciona 0 mundo social. Longe de mim querer Ser 
outro Brer Rabbit, * arrastado para esse atoleiro filos6fico; seja
me apenas perrnitido esbo<;:ar, em termos gerais, algumas das ques

t6es filos6ficas . 

.. Personagem que aparece nos livros de J. c. Harris. (N. T.) 
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o debate filos6fico 

A teoria analitica postula, nas palavras de A. R Radcliffe
Brown, que uma "ciencia natural da sociedade" e possivel 
(Radcliffe-Brown, 1948). Quem mais fortaleceu essa tese foi 0 

fundador titular da sociologia, Augusto Comte, para quem ela 
podia ser uma "ciencia positiva". Portanto, a teoria analitica e 0 po
sitivismo se acham estreitamente ligados, embora a natureza 
dessa liga~ao seja obscurecida pelo fato de as defini~oes do 
positivismo variarem grandemente. A diferen~ de eertas defini
y6es reeentes do positivismo, que associam esse termo a "empirismo 
bruto", Comte declar.va que "nenhuma observa<;iio real, de qual
quer tipo de fenomeno, e possivel a menos que seja de inicio 
dirigida e por fim interpretada por alguma teoria" (Comte, 1830-
1842, p.242). Na verdade, Comte via como "um grande estorvo ... 0 

empirismo introduzido no [positivismo] por aqueles que, em nome 
d. imparcialidade, pretendem proibir 0 uso de qualquer teori." 
(p.242). Assim, 0 positivismo significa 0 uso da teoria para inter
pretar eventos empiricos e, inversamente, a eonfian<,:a na observa
~o para afirmar a plausibilidade da teoria. Mas qual e a natureza 
da teoria no positivismo de Comte? As paginas iniciais de sua 
Filosofia positiva no-la explicam. 

A primeira caracteristica da mosofia positivista e considerar 
todos os fenomenos como sujeitos a Leis naturais invariaveis. Nossa 
missao e - em vista da inutilidade de pesquisar as chamadas Causas, 
primeiras ou ultimas - empreender uma cuidadosa descoberta des
sas Leis para reduzi-las ao menor numero possivel. Se especularmos 
a respeito de causas, mio resolveremos nenhuma dificuldade sobre 
origem e finalidade. Nosso verdadeiro trabalho e analisar em minucia 
as circunscincias do fenomeno e liga-los pelas relac;6es naturais de 
sucessao e semelhanc;a. A melhor ilustrac;ao disso e 0 caso da doutri
na da Gravitayao. (Comte, 1830-1842, p.5-6) 

A cita<;ao acima levanta diversos pontos eriticos. Em primeiro 
lugar, a teoria socio16gica envolve a busea de leis naturais abstra
tas. Deveria haver pouquissimas leis; e urn dos alvos principais da 
atividade teorica e reduzir 0 numero de leis de modo que apenas 
as propriedades invariaveis e fundamentais do universo fiquem 
sujeitas a analise te6rica. 
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Em segundo lugar, as amilises causal e funcional sao inade
quadas. Aqui, Comte parece aceitar a tese de David Hume sobre a 
impossibilidade de determinar a causa dos fenomenos; no entan
to, ele acrescenta uma advertencia semelhante a respeito da anali
se de fenomenos em termos de propositos, fins ou necessidades a 
que se prestam_ Infelizmente, a sociologia ignorou 0 aviso de 
Comte. Com efeito, Emile Durkheim pretendia "sacudir Comte" 
em 1895 com a publica<;iio de The Rules of the Sociological Method 
[As regras do metodo soCiologico], que postulava tanto a analise cau
sal quanto a funcional (Durkheim, 1983). Creio que melhor anda
riamos, enquanto disciplina te6rica, se -seguissemos as velhas re
gras comtianas do metodo sociologico, ao inves de aceitar a 
proposra de Durkheim, e, conforme indicarei de passagem, cerra
mente nao deveriamos seguir as propostas cl~ Giddens e outros 
quanto a "Novas Regras" de metodo sociologico (Giddens, 1977). 
Lamentavelmente, a teoria socio16gica iria ollvir 0 conselho de 
Durkheim e nao 0 de Comte - e, mais recentemente, toda uma 
variedade de trarados antipositivisras_ 0 resulrado geral foi desviar 
e dispersar a teoriza~o em sociologia. 

Em terceiro lugar, as leis sociologicas deveriam ser moldadas 
segundo a fisica da epoca de Comte, mas continuam um tanto 
vagas na forma. Express6es como" rela<;:6es naturais de sucessao e 
semelhan<;a" sao imprecisas, sobretudo quando se eliminam as 
preocupayaes causais. Diante dessa imprecisao, muitos inrerpretes 
do positivismo em filosofia se equivocaram quanto ao programa 
de Comte e inseriram crirerios rigidos para formular as "rela<;Qes 
naturais" dos fenomenos (por exemplo, Carnap, 1966; Hempel, 
1965). Esse novo positivismo vem frequentemente precedido do 
adjetivo "logico" e assume a seguinte forma (Keat & Urry, 1975): 
as leis abstratas exprimem regularidades no universo; essas leis 
"explicam" eventos ao predizer 0 que ocorreni num caso empirico 
especifico; 0 veiculo de tal explica~ao sao as "dedu<;Qes logicas" da 
lei (0 explanas) para um conjunto de fenomenos empiricos (0 
explicandum); tais "dedu<;Qes logicas" se valem das leis como de 
uma premissa, inserindo postulados que "eoneetam" ou "ligam" a 

lei a uma classe geral de fenomenos empiricos, para depois predi
zer 0 que oeorreni num easo empirico especifico, dentro dessa 

I 
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dasse geral de fen6menos; e, se a predi<;ao nao for confirmada 
pelo caso empirico, a teoria sern reafirmada, embora se discorde 
aqui quanto a saber se a teoria foi "falsificada" (Popper, 1959, 
1969) ou se, para confirmar seu "fracasso", apenas se exige um 
reexame aeurado da teoria (Lakatos, 1970). 

Essa visao do positivismo "preenche" as imprecis6es de Comte 
com cfiterios excessivamente restritivQs, que muitos analistas teo. 
ricos nao acatam nem podem acatat. Sem duvida, louvam-nos em 
seus momentos de reflexao filosofica/metodologica, mas, no tra· 
balho concreto, nao os aceitam. Ha boas razoes para essa incapa
cidade de obedecer as rigidas exigencias do positivismo logico, e 
razoes fundamentais para a teorizayao analitica. Tratemos disso. 

Primeiro, 0 criterio de predi<;ao e irrealista. Quando os cien
tistas tern de trabalhar com sistemas empiricos naturais, a predi
<;ao se torna diftcil, pois nao se pO'de impor controles aos 'efeitos 
de variaveis extrinsecas. Essas for<;:as extrfnsecas podem set" des

conhecidas ou nao-mensuraveis pelas metodologias vigentes, e, 
mesma sendo conhecidas ou mensuniveis, talvez haja razoes 
morais ou politicas para renunciar aos controles. Tal situa<;:ao e 
verdadeira tanto para a ciencia social quanto para a ciencia na
tural. Mesmo reconhecendo as dificuldades da predi<;ao, entre
tanto, nao proponho que renunciemos ao status de ciencia natu
ral, do mesmo modo que a geologia ou a biologia nao precisam 
reafirmar seu valor quando fracassam em predizer terremotos 
ou forma<;ao de especies. 

Segundo, a rejei<;ao da causalidade denuncia uma grande fra· 
queza em algumas formas de positivismo, tanto a de Comte quan· 
to as de outros filosofos mais recentes. Essa rejei<;:ao e aceibivel 
quando as dedu~6es logicas, das premissas as condus6es, chegam 
a constituir 0 criterio de explica<;:aoj contudo, a teoria analitica 

tem de oeupar-se tambem dos processos que conectam fen6me· 
nos. Em suma, e importante saber como, por que e em que forma 
as propriedades invarhiveis do universo operam. Tais preocupa
<;:6es exigem a analise dos processos sociais subjacentes e, sempre, 
da causalidade. Dependendo do teo rico, a causalidade pode ou 
nao fazer parte das leis formais: so nao pode ser ignorada (Keat & 
Urry, 1975). 
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Terceiro, 0 positivismo logico presume que os calculos pelos 
quais sao feitas as "dedu<;:oes" (das premissas as conclusoes e do 
expfanas ao explicandum) sao daros e inconfundiveis. Mas na rea· 
lidade nao sao. Boa parte do "sistema dedutivo" das teorias cien
tificas nao passa de lugar-comum, altamente discursivo. Por exem
plo, a teoria sintetica da evolm;ao e discursiva, embora algumas 
partes dela (como a genetical possam ser estabelecidas com certa 
precisao. Quando, porem, essa teoria e usada para explicar even
tos, sua apli~a<;:ao nao obedece estritamente a urn cilculo, mas 
conforma-se ao que parece "razoavel" a uma comunidade de estu
diosos. Ao dizer isso, nao advogo 0 recuo para uma versao de 
hermeneutica ou relativismo em moda. 

Ai; considera<;6es citadas pedem que a teoria sociologica abran· 
de as exigencias do positivismo logico. Ainda <:levemos considerar 
como nosso objetivo 0 isolamento e a compreensao dos tra<;:os 
basicos e invariaveis do universe social, mas, quanto a isso, nao 
sejamos fascistas intelectuais. A teoria analitica, alem de tudo, 
nao deve ocupar-se das regularidades per se e sim do "como" e 0 

"porque" das regularidades invariaveis. Eis, pois, minha visao da 
teoria, alias compartilhada por inumeros tearicos analiticos: nas 
podemos desenvolver leis abstratas de propriedades invariaveis 
do universo, mas elas terao de ser suplementadas por modelos, 
descri<;:oes ou analogias dos processos subjacentes a essas proprie
dades. Acrescente-se que, na maioria dos casos, a explica<;:ao nao 
envolve predi~6es e dedu~6es exatas, antes de mais porque os 
controles experimentais nao sao possiveis na verifica<;:ao de mui· 
tas teorias. Aexplica<;:ao consistira, ao contnirio, no uso mais discur· 
sivo de proposi<;6es e modelos abstratos, para a compreensao de 
eventos especificos. Que a dedu<;ao seja livre, mesmo metaforica, 
e naturalmente sujeita a contesta<;:ao e debate. Ora, isso nao e 
apamigio da sociologia: diversas ciencias se comportam de modo 
identico. Embora a analise de Thomas Kuhn seja alta mente falha, 
ela enfatiza 0 carater sociopolitico das teorias (Kuhn, 1970). Ain
da assim, repetimo-lo, nao precisamos abandonar a busca das pro· 
priedades invariaveis, considerando-se que a fisica nao 0 fez 
apos reconhecer que muitas formula~6es foram alinhavadas de 
modo precirio, ao menos no inicio, e que elas estao sujeitas a 
negocia<;ao politica dentro de uma comunidade cientifica. 

1 
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Quero encerrar esta se<;iio sobre 0 debate filos6fico com urn 
breve comentlirio a respeito das criticas ao positivismo e are de 
meu esb"", urn tanto frouxo de seus aspectos. Segundo uma das 
criticas, as assertivas te6ricas nao sao tanto descri~6es ou analises 
de uma realidade exterior e independente quanta criayoes e cons

tru<;6es do proprio cientista. A teoria nao contempla a realidade 
"la fora", e antes produto dos interesses do cientista Oll de seu 

sensa esretico. Uma variante dessa crttica sustenta que as teorias 
nunca sao acareadas com os "fatos nus e crus" do mundo exterior 

porque os "fatcs" estao tambem relacionados com os interesses 

do dentista e com os protocolos de pesquisa politicamente aceitli
veis dentro de uma comunidade cientiflca. Alem disso, os fatos 
serno interpretados ou ignorados segundo os interesses dos den
tistas. 0 resultado final, dizem os criticos, e que 0 pretenso pro
ceSSQ de autocorre<;:3.0 da verificac;:ao de hip6teses te6ricas nao 
passa de ilusao na ciencia. 

efeio que haja urn ponto importante nessa critica, mas muito 

exagerado~ Todos os conceitos sao, e claro, reifica<;6es em algum 

sentido j tadas os "fatos" sao distorcidos por nossos metodos; to

dos os fatos sao interpretados em certa medida. Entretanto, a 
despeito desses problemas, 0 conhecimento sobre 0 universo se 
acumulou. Ora, tal conhecimento nao pode ser inteiramente sub
jetivo e tendencioso, do contnirio as bombas atOmicas nao explo
diriam, os termometros nao oscilariam, os avi6es nao voariam 

etc. Se, em sociologia, levarmos a serio a constrw;:ao de teorias, 0 

conhecimento sobre 0 universe social se acumulara, embora ao 

longo do caminho lamacento que lhe e reservado por entre as 
"ciencias fortes". Assim, a lange prazo, 0 mundo exterior se im

pora como urn corretivo ao conhecimento te6rico. 

Uma segunda linha geral de critica da abordagem analitica 
que estou defendendo e mais especifica as ciencias sociais e diz 
respeito a natureza substantiva do universo social. Ha inumeras 
varia<;6es desse raciocinio, mas 0 ponto importante e este: a pro.. 

pria natureza do universo e modificivel gra<;as a capacidade hu
mana de pensamento, reflexao e atividade. Leis de urn mundo 
inalteravel sao inapliciveis ou pelo menos provisorias em cit~ncia 

social porque 0 universe social esta constantemente se refazendo 
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por meio dos atos de reflexao dos homens. Estes podem, alem do 
mais, utilizar as teorias da ciencia social para reestruturar 0 uni
verso de urn modo que anule a pertinencia dessas leis (ver, por 
exemplo, Giddens, 1984). Na melhor das hip6teses, portanto, as 
leis e outros instrumentos teoricos como a modelagem sao per
functOrios e adequados a urn periodo hist6rico especifico; na pior, 
nunca sao uteis, dado que a natureza b:isica do universo social se 
renova constantemente. 

Muita gente que fez tal acusa<;iio - de Marx a Giddens - vic
lou-a em sua propria obra. Haveria, digamos, pouquissima razao 
para nos debru<raTmos sabre Marx, como querem muitos te6ricos 
contemponineos, se nao percebessemos que ele deslindou certas 
dinamicas basicas, genericas e invariaveis do poder. E por que se 
preocuparia Giddens (1981, 1984) em desenvo~er uma "teoria 
cia estrutura<;:ao", que postula rela<;:6es entre propriedades invaria
veis do universo, se nao sentisse ter descido abaixo das mudan<;:as 
historicas superficiais para captar 0 cerne da a<;:ao, intera<;:3.o e 

organiza<;:ao humana? 
Ao fazer tal acusa~ao, muitos confundem lei com generaliza· 

<;:ao empirica. Certamente, os sistemas sociais concretos mudam, 
como mudam no universe empirico os sistemas solar, biologico, 
geologico e quimico. Mas essas mudan<;as nao alteram, respecti
vamente, as leis da gravidade, da formac;ao de especies, da entropia, 
da for~a/difusao ou da tabela periodica. Na verdade, a mudan<;a 
ocorre de acordo com essas leis. Os homens sempre agiram, intera
giram, diferenciaram e coordenaram suas rela<;:oes sociais; eis ai 
algumas das propriedades invarhiveis da organizac;ao humana, que 
nossas leis mais abstratas devem explicar. 0 capitalismo, a familia 
nuclear, 0 sistema de castas, a urbaniza<;:ao e outros eventos hist6-
ricos sao sem duvida variaveis - mas nao constituem 0 objeto da 
teoria, como muitos pretendem. Assim, enquanto a estrutura do 
universe social esrn em perpetua mudan<;:a, a dinamica fundamen

tal dessa estrutura nao se altera. 
A terceira linha de critica da teoriza<;iio analitica deve-se aos 

te6ricos criticos (ver, por exemplo, Habermas, 1972) segundo os 
quais 0 positivismo considera as condi<;:6es existentes como a for
ma necessaria do universe social; desse modo, ele nao pode pro
por alternativas ao status quo. Ocupando-se com a ordem regular 
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propria a estrutura atual do universa, os positivistas aceitam ideo
logicamente as condi<;:6es vigentes de servidao humana. Uma den
cia nao-axio16gica tafna-se assim 0 instrumento de defesa dos inte
resses daqueles que mais se beneficiam do atual estado de eoisas. 

Essa critica tern seu valor. No entanto, a alternativa que 0 eriti
co te6rico apresenta ao positivismo e a gera<;:ao de formula<;Oes que 

quase nunea se esteiam na dinamica operacional do universo. Mui
tas teorias criticas, por exemplo, sao teses pessimistas e/au constru
~oes de utopias ingenuas (ver, por exemplo, Habermas, 1981). 

Penso tambern que semelhante critica se baseia numa visao 
distorcida do positivismo. A teoria nao cleve simples mente desere
vet estruturas vigentes, mas revelar a dinamica subjacente a essas 
estruturas. Em lugar de "teorias" do capitalismo, burocracia, Uf

baniza<;:ao e outros eventos empiricos, precisamos de, respectiva
mente, teorias da produ<;:ao, organiza<;:ao de tarefas, de'strui<;:ao 
espacial e processos genericos semelhantes. Casos historicos e 
manifesta<;:oes empiricas nao sao temas de leis; sao insrnncias para 
avaliar a plausibilidade das leis. Por exemplo, as descri~oes de 
regularidades, nas economias capitalistas, sao os dados (nao a 
teoria) para avaliar as impliea~oes de leis abstratas de produ~iio. 

Pode-se objetar, e claro, que essas "leis de produ<;:ao" aceitam 
sem Cfitica 0 status quo, mas eu replicaria que os esquemas de 
organiza<;:ao humana exigem produ<;:ao para perdurar e, assim, re
presentar uma propriedade generica da organiza<;:ao humana, nao 
uma cega afirma<;fto do status quo. Muitas teorias criticas deixam 
de reconhecer que existem propriedades invariaveis que os teori
cos naO' podem "varrer" com suas utopias. Karl Marx cometeu 
esse erro em 1848 ao declarar que 0 poder concentrado "se estiala" 
em sistemas diferenciados (Marx & Engels, 1971). Mais recente
mente, jurgen Habermas (1970, 1981) propos uma visiio utopica 
da a<;:ao comunicativa que subestima 0 grau em que toda intera<;:ao 
passa a ser naturalmente distorcida em sistemas complexos. 

Aqui, minha opiniiio se divide em duas partes. Primeira: se 
buscarmos propriedades invariaveis, tenderemos menos a fazer 
afirma<;:oes em apoio do status quo. Segunda: sustentar que nao 
existem propriedades invariaveis gera uma teoria que deixa cada 
vez mais de reconhecer que 0 mundo nao se curva facilmente e, 
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em alguns easos, nunca pode curvar-se as fantasias e aos des pro
positos ideologicos dos teoricos. 

Nao seria sensato continuar com essas quest6es filosoficas. 
Sobre elas, a posi<;:ao da teoriza<;:ao analitica e bastante clara. 0 
que realmente se debate na teoria analitica e a melhor estrategia 
para desenvolver assertivas teoricas sobre as propriedades b:isicas 
do universo social. 

As multiplas estrategias da teoriza.;ao analitica 

A meu ver, existem quatro abordagens fundamentais para a 
constru<;ao da teoria sociologica: 1 esquemas metateoricos; esque
mas analiticos; esquemas proposicionais e esquemas modeladores. 
Contudo, h:i. variantes contraditorias dentro.-dessas abordagens 
fundamentais, de sorte que, na pr:itica real, elas sao muito mais 
que quatro. Ainda assim examinaremos as variantes sob essas 
quatro rubricas gerais. 

Metateoriza.;ao 

Muito se diz, em sociologia, que para uma teoria ser produti
va cumpre esbo<;ar os "pressupostos" basicos que guiarao a ativi
dade te6rica. Ou seja, antes que ocorra a teoriza<;ao adequada, e 
necessario fazer perguntas importantes como: qual a natureza da 
atividade humana, da intera<;ao humana, da organiza<;fto humana? 
Qual 0 melhor eonjunto de procedimentos para desenvolver uma 
teoria e que tipo de teoria e possivel? Quais sao as questoes prin
cipais ou problemas crtticos em que deve concentrar-se a teoria 
sociological E assim por diante. Tais perguntas, bem como os 
grandes tratados (par exemplo, Alexander, 1982-1983) que elas 
estimulam, mergulham a teoria nos velhos e inextriciveis debates 
filosoficos: idealismo contra materialismo, indu~iio contra dedu
<;iiO, subjetivismo contra objetivismo etc. 

o que torna esses tratados "meta" - isto e, "que vern depois" 
ou "subsequente a", como nos informam os dicionarios - e 0 fato 

1 Para uma analise mais detalhada, vet T umer, 1985b, 1986, cap. 1. 
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de tais quest6es filos6ficas serem suscitadas no contexto de mais 
uma reanalise dos «grandes te6ricas", senda os alvos favoritos 
Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim e, mais recentemente, 
Talcott Parsons. Embora essas obras sejam sempre eruditas, reple
tas de notas de rodap.; e cita<;6es oportunas, suspeito que elas 
frequentemente sufocam a atividade te6rica. Envolvem a teoria 
em questoes filosoficas insohiveis e logo se tornam tratados 
escolasticos que perdem de vista 0 objetivo de toda teoria: expli
car como funciona 0 universe social. A metateoriza¢o e, portan
to, uma filosofia interessante e as vezes uma fascinante hisroria 
das ideias, mas nao e teoria e nao pode ser usada facilmente na 
teoriza<;lio analitica. 

Esquemas analiticos 

Em sociologia, boa parte da teoriza<;lio envolve a constru<;lio 
de sistemas abstratos de categorias que, presumivelmente, deno
tern propriedades-chave do universo e relac;Oes cruciais entre es
sas propriedades. Em suma, tais esquemas constituem tipologias 
que mapeiam a dinamica importante do universo. Conceitos abs
tratos dissecam as propriedades basicas do universo e em seguida 
as ordenam de modo a oferecer uma visao da estrutura e da dina
mica do universo. A explica<;lio de eventos especificos ocorre quan
do 0 esquema pode ser usado para interpretar certos processos 
empiricos especificos. Sao de dois tipos essas interpreta<;6es: quan
do se descobre 0 Lugar ou a localiza<;lio de urn evento empirico no 
sistema de categoria, diz-se que esse evento foi explicado;2 ou, 
quando 0 esquema pode ser usado para construir uma sequencia 
descritiva de como e por que transpiraram os eventos numa situa
<;lio empirica, esses eventos sao vistos como explicados.' 

Essas posturas, urn tanto diferentes, de explica<;lio mediante 
esquemas analiticos refletem duas abordagens contradit6rias: «esque
mas analiticos naturalistas" e "esquemas analiticos sensibilizado
res". A primeira postula que a ordena<;lio de conceitos no esquema 

2 Para exemplos, ver Parsons, 1937, 1961, 1966, 1971a, 1971b, 1978. 
3 Para exemplos, ver Blumer (1969) e Giddens (1984). 
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representa uma "enfase analitica" na ordenac;ao do universe 
(Parsons, 1937); em consequencia desse isomorfismo, diz-se usual
mente que a explica~ao envolve a descoberta do Lugar ocupado 
por urn evento empirico no esquema. A segunda abordagem Quase 
sempre rejeita tanto 0 positivismo quante 0 naturalismo e slisten

ta que 0 sistema de conceitos e meramente provis6rio e sensibili
zador (Blumer, 1969; Giddens, 1984). Uma vez que 0 universo muda
ni, devem mudar tambem os esquemas conceituaisj no melhor 
dos casos, eles podem propiciar urn meio util de interpretar even
tos empiricos num determinado ponto do tempo. 

Os adeptos da variante naturalista costumam pensar como 
os metate6ricos: 0 esquema analitico e urn pre-requisito necessa
rio para outros tip os de atividade te6rica (por exemplo, Munch, 
1982). Pois, a menos que se disponha de um e~J;luema capaz de 
denetar e ordenar, no nivel analitico, as propriedades do univer
so, e dificil descobrir sabre 0 que se ira teorizar. Assim, para 
alguns, os esquemas analiticos naturalistas constituem uma pre
liminar necessaria a fim de que as abordagens proposicional e 
modeladora desenvolvam uma teoria sociologica. Em contra
partida, os que adotam os esquemas analiticos sensibilizadores 
rejeitam, como infrutifera, a busca de leis universais, ja que es
sas leis vao sendo anuladas a medida que a natureza fundamen
tal do mundo se altera (Giddens, 1977, 1984). 

Esquemas proposicionais 

Os esquemas proposicionais giram em torno de assertivas 
que ligam variaveis entre si. Ou seja, as proposh;6es estabelecem 
a forma da rela~ao entre duas ou mais propriedades variaveis do 
universo social. Os esquemas proposicionais variam consideravel
mente, mas podem ser agrupados em tres tipos gerais: .. esquemas 
axiomaticos", "esquemas formais" e "esquemas empiricos". 

A teoriza<;ao axiomatica envolve dedw;6es, em termos de um 
calculo preciso, de axiomas abstratos que contenham conceitos 
bem-definidos para um evento empirico. A explica<;ao consiste 
em determinar que urn evento empirico e "coberto" por um ou 
mais axiomas. Na verdade, porem, a teoria axiomatica raramente 
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e viavel nas ciencias que nao recorrem a controles de laborat6-
rio, nao definem conceitos em termos de "classes exatas" e nao 
empregam urn calculo formal como a 16gica ou a matematica 
(Freese, 1980)_ Embora os soci610gos (por exemplo, Emerson, 
1972; Homans, 1974) frequentemente se valham do vocabula
rio da teo ria axiomatica - axiomas, teoremas, corohirios -, eles 

quase nunca estao a altura de atender as exigencias da verdadeira 

teoria axiomatica. Entregam-se, ao contnirio, a teoriza<;ao for

mal (Freese, 1980)_ 
A teoriza<;ao formal "atenua" a teoriza<;ao axiomatica. As leis 

abstratas sao articuladas e, naquilo que nao raro e uma maneira 

tosca e discursiva, fazem-se "dedw;6es" para eventos empiricos. A 

explica<;:ao consiste em visualizar urn evento empirico como uma 
instincia ou manifesta~ao da lei mais abstrata_ 0 objetivo da 
teoriza<;:ao e, assim, desenvolver leis-ou principios elementares sabre 
propriedades basicas do universo. 

o terceiro tipo de esquema proposicional - 0 empirico - nao 
e realmente tearia. Entretanto, muitos tearicas e pesquisadores 
acham que seja, e por isso devo mencionar tambem esse tipo de 
atividade. Com efeito, varios eriticos da teorizayao analitica reeo!

rem a exemplos de esquemas proposicionais empiricos para acusar 

o positivismo. Ja aludi it tendencia dos criticos do positivismo de 
confundir lei abstrata de urn fenomeno generico com generaliza
c;:ao de uma serie de eventos empiricos. A afirmayao de que gene

raliza'foes empiricas sao leis e enta~ usada para estimular a rejei
c;:ao do positivismo: nao existem leis eternas porque os eventos 
empiricos sempre mudam. Essa conclusao se baseia na incapaci

dade dos criticos em reconhecer a diferenya entre uma generaliza

<;aD empfrica e uma lei abstrata. Mas mesma entre os simpatizan

tes do positivismo nota-se a tendencia a confundir 0 que deve ser 
explicado (generaliza00 empirical com 0 que se deve explicar (lei 
abstrata)_ Essa confusao assume diversas formas. 

Uma delas consiste em guindar a humilde generaliza~ao 
empirica ao status de 1I1ei", como e 0 caso cia "lei de Golden", que 
apenas afirma que industrializa~o e instruc;:ao esmo positivamen
te relacionadas. Outra e acolher a famosa defesa de Robert Merton 
das "teorias de medio alcance", cujo objetivo e desenvolver algumas 
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generaliza~6es para uma area concreta - digamos, urbaniza00, 
controle organizacional, desvio, socializayao ou outro t6pico se
melhante (Merton, 1968)_ Tais "teorias" nao passam de generali
za~6es empiricas cujas regularidades exigem uma formula<;ao mais 
abstrata para explid.-Ias. No entanto, muitos sociologos de desta

que acreditam que essas proposi<;6es de "medio alcance" sao mes
mo teorias, em que pese seu caniter empirico. 

Portanto, muitos dos trabalhos desenvolvidos na atividade 
proposicional nao serao uteis para a constru00 de teorias_ As 
condi<;6es que a teoria axiomatica requer, raras vezes podem ser 
alcan~das, e as proposi\6es empiricas nao sao, pela sua natureza, 
suficientemente abstratas para serem teoricas. Dos diversos 

enfoques proposicionais, creio que 0 da teoria formal e 0 mais 
util para 0 desenvolvimento da teoria analiti.Sl)_ 

Esquemas modeladores 

o uso do termo "modelo" e altamente ambiguo nas ciencias 
sociais. Em ciencias mais maduras, urn modelo e uma forma de 

representar visualmente determinado fenomeno, de sorte a expor 
suas propriedades inerentes e suas interconex6es. Em teoria social, 

a modelagem envolve uma serie de atividades, que vao da constru
~ao de equa~6es formais e simula~6es de computador a represen
ta~oes gcificas de rela~oes entre fenomenos. Restringirei 0 uso do 
termo a teoriza\ao em que conceitos e suas rela\6es sao apresenta

dos como urn quadro que mapeia propriedades e inter-rela~6es do 
universe sociaL 

Urn modelo, portanto, e uma representa00 diagramatica de 
eventos que inclui: conceitos que denotam e esclarecem certos as
pectos do universo; disposiyao desses conceitos num espa<;o visual 

de modo a refletir a ordena00 dos eventos no universo e simbolos 
que ressaltam a natureza das conexOes entre conceitos. Na teoria 
sociol6gica, sao geralmente construidos dois tipos de modelos: "mo
delos analitico-abstratos" e "modelos empirico-causais", 

Os modelos analitico-abstratos desenvolvem conceitos indepen
dentes de contexte - por exemplo, conceitos pertinentes a pro

duyao, centralizayao de poder, diferenciayao etc. - e representam 
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suas rela<;oes num quadro visuaL Geralmente essas rela<;oes sao 
expressas em termes causais, mas as conex6es causais se revelam 
complexas, envolvendo diversos pesos e padroes (como circuitos 
de realimenta~o, delos, efeitos mutuos e outras representa<;:6es 

conectivas nao-lineares). 
Os rnodelos empirico-causais, ao contrario, sao em geral 

assertivas de correla~o entre variaveis mensuriveis, dispostas numa 

sequencia linear Oll temporal. A finalidade e "explicar a varia<;:ao" 
numa varhivel dependente em termos de uma serie de varhiveis 

independentes e intervenientes (Blalock, 1964; Duncan, 1966). 
Esses exercicios constituem, na realidade, descri<;6es empiricas, 

pois as conceitos no modelo sao variaveis mensuraveis para urn 
caso empirico particular. No entanto, apesar de sua falta de abs· 
tra<;ao, elas sao muitas vezes consideradas "tearkas". Assim, tal 

como os esquemas proposicionais empiricos, esses mode1os mais 
empiricos setao bern menos uteis na constru<;:ao teorica do que os 

analiticos. A semelhanya dos modelos proposicionais, os causais 
representam regularidades de dados que exigem uma teoria mais 

abstrata para explica·las. 
Isso completa meu exame das varias estrategias para cons

truir uma teoria sociologica. E claro que so considero algumas 

de1as apropriadas a teoriza<;:ao analitica e a teoriza<;:ao em geral. 

Encerro agora este exame com uma exposi<;:ao mais explicita de 

seus meritos relativos. 

Os meritos relativos das diversas estrategias te6ricas 

Do ponto de vista analitico, a teoria deveria ser, em primeiro 
lugar, abstrata e desvinculada dos aspectos particulares de urn 
caso historico/empirico. Portanto, a mode1agem empirica e os es
quemas proposicionais empiricos nao sao teorias, mas regularida
des de dados que exigem uma teoria para explica·las. Elas sao urn 
explicandum em busca de urn explanas. Em segundo lugar, a 
teorizac;.ao analitica insiste em que as teorias sejam acareadas com 
os fatos, de modo que os esquemas metate6ricos e os esquemas 
analiticos complexos nao sao propriamente teorias. Se a metateoria 
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e altamente filosofica e impossive1 de testar, os esquemas analiticos 

sensibilizadores podem ser utilizados como ponto de partida para 
construir uma teoria apta a ser testada. Se os dogmas anti
positivistas de seus adeptos forem ignorados, esses esquemas 

analiticos sensibilizadores propiciarao uma base solida para se 
comeqar a conceituar classes fundamentais de variaveis, aptas a 

serem incorporadas em proposi,oes e modelos aquilataveis. Isso 
tambem e posslve1 com os esquemas analiticos naturalistas, mas 
mais dificil porque eles tendem a preocupar·se excessivamente 
com sua propria majestade arquitetonica. Enfim, ao contrario 
de alguns teoricos analiticos, penso que a teoria deva envolver 

mais que a exposi<;ao abstrata de regularidades: ela deve versar a 
questao da causalidade, mas nao a causalidade simples dos mo· . .., 
delos empiricos. Minha opiniao e que os modelos analiticos 
suplementam significativamente as proposi<;oes abstratas por 
mapearem as complexas conexoes causais - efeitos diretos e in
diretos, circuitos de realimenta<;:ao, efeitos recfprocos etc. - en

tre os conceitos nas proposi<;:oes. Sem esses mode1os, seria dift
cil saber quais processos e mecanismos estao envolvidos na cria<;:ao 

de rela<;oes especificadas numa proposi<;ao. 
A luz dessas considera<;.oes, portanto, a teo ria analftica deve 

ser abstrata; deve denotar propriedades genericas do universo; 

deve ser aquilat:ive1 ou apta a gerar proposi<;:oes aquilataveis; e 

nao pode ignorar causalidade, processos e mecanismos proces

suais. A melhor abordagem a constru<;il.o de teoria em soeioh 
gia e, assim, uma combina<;:ao de esquemas analiticos sensibi

lizadores, proposi<;oes formais abstratas e modelos analiticos 
(Turner, 1986). E ai que reside uma sinergia mais criativa; e, 
embora varios te6ricos analiticos tendam a privilegiar uma a 
custa de outra, 0 uso simultaneo das tres abordagens e que ofe. 
rece maior potencial para 0 desenvolvimento de uma "ciencia 
natural da sodedade". A Figura 1 expoe minha ideia de urn 
modo urn tanto idealizado.4 

4 Ver T umer (1985b, 1986) para explicayoes mais detalhadas dos elementos da 
Figura 1. 

--"----------_ ...... -..---------------- ---' 

.'* 
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A relat;ao ideal 

metateoria 

1 
esquemas analfticos 
naturalistas 

1 
- - esquemas analfticos 

sensibilizadores 
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quando passivel - - -_. proposic;oes formais 

t 1 
--- - - --- - - - modelos analiticos 

1 
proposi90es de media 
alcance 

1 
modelos empfrico-causais 

1 
generalizayoes empfricas 
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de teoria cientffica 

} lilasalia interessante 

mais aptos a gerar teo ria 
aquilatavel 

dados que exigem 
interpreta~ao te6rica 

FIGURA 1 - Rela~6es entre abordagens teoricas e potencial para constru~o 
de teoria. 

Como e evidente, urn modo de come<;ar a teorizar e construir 
esquemas analiticos sensibilizadores que denotem, de maneira 
provisoria, propriedades-chave do universo social. Por si mesma, 
essa atividade e improdutiva, ja que 0 esquema nao pode ser testa
do. Pode apenas ser usado para "interpretar" eventos. Acho isso 
inadequado: e preciso tambem gerar, a partir do esquema, propa
si<;6es abstratas e aquilactveis, ao mesmo tempo que se modelam 
os processos que ligam conceitos nas proposi<;oes. Esse exercicio, 
independentemente de testes empiricos, e capaz de for~r a revi
sao do esquema sensibilizador. Ou entiio a constru~ao de urn 
modelo analitico pode levar a repensar uma proposi<;i[o. 0 ponto 
critico, aqui, e que essas tres atividades se refor<;am mutuamente: 
eis 0 que entendo por "sinergia criativa". 

b + 
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Em contrapartida, os esquemas analiticos naturalistas e a 
metateoriza<;i[o tendem a ser filosoficos demais, e desvinculados das 
opera~6es reais do mundo. Tomam-se francamente reificados, ocupa
dos com sua propria arquitetura ou obcecados com sua capacidade 
escolastica de "resolver" problemas filosoficos. Mas nem assim acho 
que estas sejam atividades inuteisj apenas, sao uteis depois de haver
mos aperfei~oado leis e modelos nos quais confiamos. Entiio a dis
cussiio filosofica passa a ser proficua e consegue for~r 0 reexame de 
leis e proposiyoes. Sem essas leis e proposi¢es, no entanto, os 
esquemas analiticos e a metateorizayao se transformam em tratados 
filosoficos auto-suficientes. 0 veiculo para ligar proposi~s e rna
de10s a esquemas analiticos e metateoria mais formais e 0 esquema 
analitico sensibilizador. Esses esquemas sensibilizadores, quando 
usados para estimular a formula<;:§.o de propo~~~es e reafirmados a 
luz da avalia<;i[o das proposi~6es, podem proporcionar pressupos
tos empiricamente constituidos para esquemas naturalistas e 
metateoriza<;:§.o mais complexos. Por sua vez, quando a metateoria e 
os esquemas naturalistas sao construidos sobre uma base 
proposicional, podem propiciar ideias uteis que confirmam mode
los e proposh;::oes ja existentes. Entretanto, sem essa liga<;:§.o a teoria 
aquilactvel, os esquemas analiticos e a metateoria se esfumam para 
o mundo reificado e rarificado da especula<;i[o e debate filosoficos. 

No lado mais empfrico da constru<;3.o de teoria, as proposi<;:6es 
de medio alcance que sao, em essencia, generaliza<;:6es empiricas 
para toda uma area concreta, podem revelar-se uteis como urn modo 
de testar teorias mais abstratas. Essas "teorias" de medio alcance 
ordenam dados de pesquisa para classes inteiras de fenomenos 
empiricos e, assim, of ere cern urn conjunto sOlido de dados capaz de 
lan~r luz sobre uma lei ou modelo te6rico. Modelos empirico-cau
sais podem explicar os processos temporais que ligam variaveis em 
teorias de medio aleance ou uma simples generaliza<;i[o empirica. 
Como tais, ajudam a garantir a plausibilidade de modelos analiticos 
e proposi~6es abstratas. Mas sem as leis e modelos abstratos essas 
abordagens mais empiricas de nada valerao para construir teoria. E 
que, nao constituidos por leis abstratas e modelos formais, as teo
rias de medio alcance, os modelos causais e as generaliza<;:oes 
empiricas sao construidos ad hoc, sem a preocupa<;i[o de se saber se 
ilustram ou nao uma dinamica subjacente ao universo. Raramente 
fazemos indu~s a partir desses formatos empiricos e criamos teoria, 

f:,1 

-1: 
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pois a realidade da constru<;ao de teoria e diferente: primeiro teo
ria, depois comprova<;iio com dados. Sem duvida, gra<;as ao concur
so dos dados, a teoria e comprovada. Mas quando se come<;a pelas 
minlicias, raramente se vai alem delas. 

Essa e a rninha posi<;ao e a da maioria dos te6ricos analiti
cos. Cumpre iniciar com os esquemas sensibilizadores, proposi
<;oes e modelos, e s6 depois passar para a coleta formal de dados 
ou para a metateoriza<rao e construyao de esquemas. Embora 
muitos te6ricos analiticos passam concordar com esse tipo de 
afirma<;ao estrategica, ha consideravel desacordo quanta a subs
roncia da teorizayao analitica. 

o debate substantivo em teorizayio analitica 

o debate substantivo em teoriza<;iio analitica e sobre 0 que 
deveria versar a teoria. Quais sao as·propriedades mais importantes 
do universo social' Qual deveria ser estudada em primeiro lugar ou 
e a mais fundamental' Como reconciliar os microprocessos de a<;iio e 
intera¢o com a microdinamica da diferencia¢o e integra¢o de 
popula~6es? Eis ai 0 tipo de quest6es que ocupam a teoria analitica, 
e, embora de fato sejam importantes, os te6ricos da sociologia gas
taram tempo demais debatendo-as. Felizmente, houve tambem es
for~os mais criativos para teorizar, ou seja, para determinar 0 que e 
uma propriedade import ante no universo social, para desenvolver 
um esquema analitico sensibilizador capaz de englobar as quest6es 
relevantes, para aprimorar conceitos abstratos e proposi~6es, para 
construir modelos analiticos aptos a explicar os mecanismos 
operacionais e os processos inerentes a essa propriedade. 

Nao posso examinar todos esses empreendimentos te6ricos e 
por isso apresentarei minhas pr6prias opini6es sobre as proprieda
des basicas do universo, tentando ilustrar 0 tipo de teoriza<;iio ana
litica que, a meu ver, e mais produtivo. Com isso, resumirei boa 
parte da obra te6rica em teoria analitica, ja que adoto uma postura 
bastante ecletica e recorro a inumeras fontes. Entretanto, acrescen
tarei algumas advertencias. Em primeiro lugar, recorro seletivamente 
e, por isso, nem sempre fa<;o plena justi<;a aqueles de quem tomo 
ideias. Em segundo lugar, de muito born grado cito autores que nao 
se consideram te6ricos analiticos ou, ate, se mostrariam hostis ao 
tipo de teoriza<;iio que advogo. Feitas essas ressalvas, comecemos. 

...... 
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Como ja foi mencionado, a maiaria dos esquemas analiticos 
naturalistas sao muito complexos. Alem disso, tendem a ficar ain
da mais complexos a medida que novas dimensoes de realidade 
VaG senda incorporadas ao inestancivel sistema de categorias e 
que nOVDS elementos no esquema se reconciliam com Dutros mais 
antigos. Os esquemas analiticos sensibilizadores tambem apresen
tam essa tendencia a complexidade, acrescentando conceitos e 
especificando novas conex6es analiticas. Penso que, quanta mais 
esses esquemas analiticos se complicam, menos uteis se tornam. 
Em minha opiniao, a complexidade deve ser manipulada no nivel 
das proposi<;oes e dos modelos, nao no quadro conceitual 
abrangente. Assim, urn esquema analitico seftsibilizador apenas 
explicaria classes genericas de variaveis, com proposi~6es e mode
los especificos preenchendo as lacunas. Desse modo, 0 esquema 
sensibilizador proposto na Figura 2 e bern mais simples do que os 
reais, embora possa complicar-se a medida que cada urn de seus 
elementos for analisado mais pormenorizadamente. 

Microdinamica 

r I L 
processos 

motivacionais ----. 
processos t interacionais -

Macrodinamica 

r I L 

processos 
estruturantes 

processos processos processos 
aglutinantes - diferenciadores - integrantes 

t I 

FIGURA 2 - Urn esquema sensibilizador para teoriza~o analitica . 
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Uma das razOes da complexidade dos esquemas existentes e 
tentarem fazer demais. Caracteristicamente, eles procuram expli~ 
car "tudo de uma vez" (Turner, 1984, cap.l). No entanto, as cien
cias nao progrediram muito em suas etapas iniciais tentando alcan
~ar uma abrangencia prematura. Essa ansia de abrangencia 
reflete-se na recente retomada de interesse pelo "elo" micro-macro, 
au "lacuna", como as vezes e chamado (Alexander et al., 1986 j 

Knorr-Cetina e Cicourel, 1981; Turner, 1983). Hoje, os te6ricos 
querem dar canta de tudo - micro e macro - ao mesma tempo, a 
despeito do fato de nem os microprocessos de intera~o entre 
individuos nem a microdinamica de agregados de pessoas terem 
sido adequadamente conceituados. A meu ver, toda essa preocupa
yao com a compreensao das microbases do macro, e vice-versa, e 
prematura. A Figura 1 procura conservar a divisao entre macro e 
microssociotogia, ao menos por enquanto. Partanto, existe uma 
"lacuna" entre micro e macroprocessos e, exceto na mais metaf6-
rica das insrancias, nao pretendo preenche-Ia. 

Com respeito aos microprocessos, considero tres classes de 
dinamica importantissimas na teorizayao analitica: aquelas que 
"energizam" ou "empurram" os individuos para a intera~o (obser
ve-se que nao digo "a<;:ao", termo que recebeu excessiva enfase 
conceitual em sociologia) (Turner, 1985a); aquelas que operam nos 
individuos enquanto eles ajustam mutuamente suas condutas e aque
las que estruturam cadeias de intera~o no tempo e no espa<;:o. 
Como indicam as setas, esses microprocessos sao inter-relacionados, 
operando cada qual como um parametro para os outros. Quanto 
aos macroprocessos, considero tres tipos de dinamica fundamen
tais para a teoriza~o analitica: processos aglutinantes que determi
nam 0 numero de atores (sejam eles individuos ou coletividades) e 
sua distribui~o no tempo e no espa<;:o; processos diferenciadores 
de atores no tempo e no espa~o, e processos de integra~o que 
coordenam as intera<;:6es dos agentes no tempo e no espa<;:o. 

Microdiruimica 

Conforme sugeri, deve-se acrescentar a complexidade analiti
ca no nivel da constru<;:ao de modelos e, as vezes, no nivel 
proposicional, pois s6 aqui podem as ideias te6ricas ser confrontadas 
com os fatos (com todos os problemas apresentados pelos criticos do 
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positivismo, observados e rejeitados, ao menos em sua forma extre
ma e intelectualmente debilitante). Assim, a tarefa da microanalise 
consiste em especificar a dinamica das tres classes de varhiveis -
motivacional, interacional e estruturante - em modelos e proposi
~6es abstratos. Comecemos pelos processos motivacionais. 

Processos motivacionais 

A conceitua<;:ao explicita de "motivos" ficou pendente na 
teoriza~o em rmo dos problemas envolvidos na aruilise e mensura~o 
daquilo que "impulsiona as pessoas" e as leva a "fazer coisas". Ao 
inves, os soci61ogos preferiram falar de comportamento, a<;:§.o e 
intera~o de urn modo que mascara sua preocupa~o com 0 proble
ma da motiva~o. Desse modo, obscureceram a analise tanto da 
motiva~o quanta da intera~o. E mais util seiJ!lra-Ias analiticamen
te apresentando um modelo simples daquilo que "empurra", "im
pulsiona", "motiva" e "dirige" as pessoas em sua intera~o com os 
semelhantes de determinada forma. Sem duvida esses termos sao 
vagos, mas mesmo assim comunicam minha tese geral. 

Existem quatro processos motivacionais em todas as situa<;:6es 
de intera~ao: os que garantem a «seguran~ ontologica" (Giddens, 
1984), ou a necessidade implicita de reduzir a ansieciade e alcan~r 
urn senso de confian<;:a nos outros; os que implicam a manuten<;:§.o 
daquilo que alguns interacionistas chamam uma autoconcep~o 
"nuclear", ou a reafirma~o cia defini~o central e basica de alguem 
como urn certo tipo de serj os que dizem respeito ao que os te6ricos 
do intercimbio comportamental e economia utilitarista consideram 
esfon;:os dos individuos para "levar vantagem" ou aumentar seus 
recursos materia is, simb6licos, politicos ou psiquicos (Homans, 
1974); e os que se referem ao que os etnometodologistas costuma
Yam chamar de "facticidade", au a presun~o de que 0 mundo apre
senta ordem e carater facruais, inexoraveis (Garfinkel, 1984). Esses 
quatro processos correspondem, respectivamente, a diversas con
cep~Oes de motiva~o nas tradi~6es psicanalitica (Erikson, 1950), 
simbolico-interacionista (Kuhn & McPartland, 1954), utilitarista/ 
behaviorista (Homans, 1974) e etnometodol6gica (Garfinkel, 1984). 
Eles foram, sintomaticamente, vistos como abordagens antagoni
cas, com algumas ex~Oes de peso (por exemplo, Collins, 1975; 
Giddens, 1984; Shibutani, 1968). Na Figura 3, temos um modelo 
que esb~ as principais inter-rela~s entre os quatro processos. 
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A direita da Figura 3, enfatizo que toda intera<;iio e motivada 
por considerac;5es de ttoea. As pessoas querem sentir que aumenta~ 
ram seus recursos em troea do gasto de energia e investimentos. 
Evidentemente a natureza dos recursos investidos variam, mas as 
teorias do intercambio analitico usualmente consideram como os 
mais genericos 0 pade!, 0 prestigio, a aprova~o e, as vezes, 0 bem
estar materiaL Assim, dos pontos de vista de troea mais contempo
raneos, os individuos sao j;'impulsionados" a buscar algum proveito 
em termos dessas classes de recursos, de sorte que a interayao envoI
ve negocia,6es em tomo de poder, prestigio e aprova<;iio (ocasional
mente, beneficios materiais). Nao yOU citar aqui as teses da teoria 
da troca, que sao bern conhecidas, mas seus principios basicos cons
tituem, cuido eu, urn excelente sumario de urn processo motivacional. 

Outro processo motivacional faz parte tambem das trocas 
interpessoais: fala e conversa<;iio. Penso que Collins (1986)esti cer
to quanta a ser esse urn recurso importante, em contraposi~o ao 
veiculo ou meio na intera<;:§.o. Ou seja, as pessoas "gastam" palavras 
e conversas na esperan<;a de receber, nilo apenas poder (deferencia), 
prestigio ou aprova<;iio, mas tambem uma palestra gratificante per 
se. Com efeito, elas negociam recursos conversacionais tanto quan
ta negociam os Dutros. Assim, desenvolvem urn "senso" e urn "sen
timento" de satisfa<;iio, ou aquilo que Collins chamou de "emo<;iio". 
Em surna, as pessoas gastam e discutem seu "capital emocional" em 
suas trocas de conversa~o.' Partanto, esta nao e s6 urn meio peiQ 
qual 0 pader, 0 prestigio e a aprova<;ao se transmitem, mas tam'bem 
urn recurso em si. 

As negocia<;:6es em tarna de tais recursos, no entanto, envoI
vern mais que troca: existe ainda a tentativa de "completar" ou 
"interpretar" 0 que ocorre numa interayao. Uma situa<;ao nao pare
ee "certa" sem a capacidade de usa! palavras, gestos nao-verbais, 
descri«>es e outras chaves para se obter urn "senso" pleno "do que 
esti sendo dito" e "do que esti acontecendo". Como Garfinkel 
(1984) enfatizou a principio, muito do que sucede numa intera<;iio 
exige interpreta,6es de gestos a luz do contexto de intera<;iio. AI; 

pessoas se valem de reservas implicitas de conhecimento e entendi
mento para interpretar a conversa e, assim, se sentir a vontade num 
contexto de interayao. E utilizam metodos "populares" ou "etni
cos" para gerar 0 senso de que cada qual entende 0 outro e esmo 

, 
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todos vivenciando urn mundo 0.nico. Assim, alem de troca de re
cursos, a conversayao e uma negociayao sobre "0 que est! aconte
cendo"; quando se rompe esse senso de mutua compreensao de 
uma dada circunstincia (como era evidente nas famosas "experien
cias de ruptura" de Garfinkel), as pessoas se esfot<;am para "restau
rar" 0 senso compartilhado e vivenciado num mundo comum. Sua 
ansiedade aumenta se nao conseguem manter 0 senso de urn uni
verso comum e compartilhado; 0 senso de confianya, ti~ necessario 
para a seguranya ontol6gica, e solapado e, por seu turno, forya as 
pessoas a reinterpretar e renegociar suas trocas de conversayao. 
Essas negocia~6es apresentam a ironica conseqilencia de perpetuar 
a ansiedade, mas, se os participantes conseguem utilizar metodos 
"etnicos" para adquirir 0 senso e a presun~o de que partilham ° 
mesmo mundo factual, enta~ a ansiedade dirn.i..pui. Portanto, a ne
cessidade de "facticidade" representa uma poderosa for~a 
motivacional na intera~o hum ana, como se ve pelos processos mos
trados na parte inferior da Figura3. 

Voltando ao alto da Figura 3, vemos que outra for<;a motivadora 
na intera~ao e 0 esforc;:o para sustentar uma concep~o de si mes
mo como urn certo tipo de pessoa. Isso se faz, primariamente, gra
yas a relac;:oes de troca no ambito do poder, prestigio, aprovac;:ao e, 
as vezes, bem-estar material, como ainda no daquelas que dizem 
respeito aos proventos do capital emocional investido na conversa
c;:ao. Assim, quando as pessoas percebem que estao auferindo "lu
eros psiquicos" em suas rela~6es, passam a alimentar a auto-estima, 
que considero 0 principal. mecanisme de mediayao entre seu "eu 
nuclear" ["core self'] (Kuhn & Hickman, 1956) e os resultados da 
troca. Conforme indicam as setas pontilhadas, urn processo secun
dario de manutenc;:ao do "lucr~" e a dinamica conducente ao senso 
de facticidade. Se for problematica a obten<;iio da facticidade, os 
individuos nao acharao que "lucraram" com uma interayao e, nessa 
circunstancia, s6 com dificuldade preservarao a auto-estima e a 
autoconcep<;:§.o. Seja a partir dessa fante secundaria ou simplesmen
te da incapacidade de aumentar 0 capital emocional ou obter apro
va<;iio, deferencia e prestigio, 0 fracasso em confirmar 0 eu [seljJ 
gera ansiedade - a qual, por seu tumo, quebra a confian<;a (em si 
mesma), imprescindfvel para a seguranc;:a onto16gica. 
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Nao posso examinar a fundo, aqui, os pormenores desse mo
delo, que entretanto procura canalizar tradi<;6es analiticas diver
sas para uma visao mais sintetica da dinamica motivacional. Para 
finalizar, ilustrarei minha estrategia te6rica geral utilizando 0 

modele para desenvolver varias "leis de motivayao" abstratas. 

I 0 nivel de energia motivacional dos individuos, numa inte
rayao, constitui uma funyao inversa do grau em que eles falham 
em (a) obter senso de seguran<;a ontologica, (b) pressupor 
facticidade, (e) afirmar seu eu nuclear e (d) alean",r senso de au
menta de recursos. 

II A forma, direcionamento e intensidade da intera<;ao serno 
uma fun<;ao positiva da preeminencia relativa de (a), (b), (e) e (d) 
acima, bern como dos niveis absolutos de (a), (b), (e) e (d) adma. 

Esses dois principios estabelecem, num n~el abstrato, a rna
neira geral com que as pessoas sao "energizadas" para interagir. 
Obviamente, as proposi<;:6es nao especificam as processos de 
motiva.,ao, como faz 0 modelo da Figura 3. Penso, pois, que 0 mo
delo analitico fornece os detalhes necessarios sobre os mecanis
mos Osto e, ansiedade, auto-estima, luero, consenso quanta a con
texto, interpreta<;ao documental e negocia.,ao). Eu poderia, sem 
duvida, inserir tudo issa nas proposi<;:6es, mas enta~ as leis percle
riam sua simplicidade e sobriedade, como e desejavel para inume
ros fins (como seu usa no cilculo dedutivo). Ha portanto, como 
indicado acima, urn jogo criativo entre leis abstratas e modelos 
analiticos. Umas sem outros deixam algo a desejar: 0 modelo e 
complexo demais para ser testado como urn todo (consequente
mente, sua conversao em leis simples e imperativa), mas essas leis 
simples nao delineiam as processos causais complexos e as meca
nismos que presidem as rela<;6es especificadas na lei (dai, a neces
sidade de suprir as leis com modelos analiticos abstratos). 

Processos interacionais 

o elemento seguinte no esquema sensibilizador apresentado 
na Figura 2 e 0 processo de intera<;ao em si. Eis a pergunta-chave: 
que acontece quando as pessoas acenam umas para as outras e 
interpretam tais gestos? A Figura 4 esbo<;:a os processos cruciais: 0 

emprego de reservas de conhecimento implicito (Schutz, 1967), 
ou "stock-making" [aplica<;:ao de reservas]' em minha terminologia, 

./ 
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para promover diversos processos de sinaliza<;lio, principalmente 
stage·making [encena<;lio] (Goffman, 1959), role-making [desempe
nho de papeis] (Turner, 1962), claim-making [reivindica~ao] 
(Habermas, 1981) e account-making [expliea~ao] (Garfinkel, 1984), 
e 0 emprego de reservas de conhecimento, ou "stock-taking" [usa 
de reservas], para desempenhar processos interpretativos, parti
cularmente explica<;lio (Garfinkel, 1984), claim-taking [recep<;lio de 
pretensao] (Habermas, 1981), role-taking [ado~ao de papeis] (Mead, 
1934) e type-taking [tipifiea<;lio] (Schutz, 1967). Nao posso fornecer 
uma discussao detalhada desses processos, tanto mais que 0 mo
delo da Figura 4 provem de tradi~6es teorieas muito disparatadas. 
Enumerarei, entretanto, os processos delineados. 

George Herbert Mead foi 0 primeiro a reconhecer explicita
mente que interayao e "conversa¢o de gestos". As pessoas sinali
zam suas respectivas linhas de ayao (consciente e inconsciente
mente) fazendo gestos e, ao mesmo tempo, interpretando os gestos 
de outros. Com base nesse processo simult:ineo de sinaliza<;lio e 
interpreta<;lio, elas ajustam suas respectivas linhas de conduta, 
sendg 0 esquema desse ajustamento uma func;ao dos processos 

--motivacionais discutidos acima. A fim de sinalizar e interpretar, 
os.agentes recorrem aquilo que Alfred Schutz chamou de "reserva 
de conhecimento disponivel", ou estoques de significados, con· 
ceP95es, procedimentos, regras, atitudes e compreensao, explici
tos e implicitos, que os individuos vaG adquirindo a medida que 
vivem, crescem e participam de relayaes sociais continuas. Para sina
lizar, os individuos "aplicam reservas" [stock.make] no sentido de 
que r~m as reservas de conhecimento para fazer ou construir 
umilinha propria de conduta. Reciprocamente, para interpretar 
gestos alheios, eles usam [stock-take] reservas porque precisam 
reeorrer as suas reservas de conhecimento para "dar sentido" aos 
gestos dos outros. Esse processo simult:ineo de fazer e tomar reser· 
vas e muitas vezes implicito e inconsciente. No entanto, quando os 
sinais nao sao reconhecidos por cutros, quando esses sinais mio 
podem ser facilmente interpretados ou quando motivos para obter 
seguran<;:a ontol6gica, auto-afirmayao, aumento de recursos ou 
facticidade nao sao atendidos (ver proposi<;lio II), ent:io esses pro
cessos de fazer e tomar reservas se tornam bern mais explicitos. 

As ~6es medianas do modelo da Figura 4 procuram reconci· 
liar os antigos postulados de Mead e Schutz com aquilo que as vezes 
sao consicleradas tradi<;:6es antagonicas. Nao 0 sao, contudo, ja que 
cada qual pode contribuir para uma visao sintetica da intera<;lio. 

TEORIZA<;:AO ANALiTICA Z55 

., 
o e ________________ __ 

,~.----'i ~~ ,~ 
ctI _ 0 -----"ca 
~ .~(J .e 
~.. e-

Ow $ 

.!: 

, ., ., 
0 

., 
'" 

:a; 
0 " ., 0. o ..r:. en letS 0 00)"00 al 0 1m c: '<I) C> 1m lal 10 0 las a. ,., 

(,)0 Ole.. «I c> (.)0 (.)0 1m rn "" ~ ...... c.. as .... ·9 ........ rJ .s ~ ... g: lE ........ -8. .~ CD Eo. -g = ~~ Q)Q) 0 o QlQ) __ c.. ;g. c: ~"O .~ ~ c.. x 0.... l<l$ 
Q)"O ~ CD Q) ~ Co 8" \ 

.~ -. ~ 
t t t t t t t t 

'" ., ., 
.,'0 03 .~ 

., ., 0 
0 ",,," > 0 0 " ,., '0 0. 

~ '§ " " 
., 

"" ""'" ., 
~ai ",0. ., o.~ E ~ .g Q) .!!2 :s e: "'''' 
._ 0. 

'" "0. (; .- 0. :=ca 
~e " -- 5Cl>ro e:o. 

e: e: 0 e: .!2> Q) en .,2 0_ ., .- UJ c.. 
'" " " 0- ., 0 "0 .,,, 0 0.., 

'" '" ., aJlcC ctI ",0 ",E ~~~ Q) (/).~ ",'" 

" ,,'" ".,e: "" "'" "CoQ) "., c.2 .,.9 ~.5 cn·~~ ~~E (f.I.~ ., 
~Q) 

.,,,,,, 
~ m w'- .,"", ~.g.~ .,~ 

1:l6- 1: ~ ., 1:E 1:1l 1:"" > 0 0.0 .,'" e: ., ~Cl 

'" ",0. "'EO. "'0 "''' "'~" "'O~ "'''' ., ., '" "0 0 .,e: ~e 
.,,,,e: .,,,'" .,-

~ ~" eoo.. "'- Q)"E o 
'" E 

",., 
~'" ~o. ..... _ 0 .... 0).- ~ " 

v 

0 ., 
'5-~ ~ '" .~ 

., ~ '" 
• ~~ /' "0 

• .~ 

~ ., 
6 '. ~ ~ I " '0 " '" > - "C ,_ ~ «: o e: 

1"-
_0 
e:o. 

«: 
'" ., 

'" 
E'O 

:> 

"5 co rill 

9 
'" > .<:: ~ 

'" 
e: '" o ., 
" ~ 



256 JONATHAN H. TURNER 

Documentarei essa compatibilidade discutindo cada urn dos 
elementos esbo<;:ados nas se<;:ces medianas da Figura 4. 

Goffman foi 0 primeiro a conceituar de modo explicito, e 
Giddens (1984) 0 reafirmou em epoca mais recente, que a intera<;:ao 
envolve sempre uma "encena<;:ao". As pessoas teID compreensao 
da "tecnica de palco" no sentido de que "conhecem", ao menDS 
implicitamente, assuntos como posicionamento relativo dos ato
res, movimenta<;:ao nas diversas areas do palco e outros aspectos 
da demografia espacial. Posicionando·se ou movendo-se no espa· 
<;:0, elas sinalizam para outras suas inten<;:6es e expectativas. Sem 
essa capacidade de recorrer as reservas de conhecimento e eriar 
para si mesmas uma "presen<;a em cena", a intera<;ao seria dificil, 
ja que os individuos nao poderiam usar seus respectivos 
posicionamentos e movimentos espaciais para informar as cutros 
sobre suas respectivas a<;:6es. 

Boa parte dessa manipula<;:ao do posicionamento no espa<;o 
tern por meta facilitar aquilo que Ralph Turner chamou de «de· 
sempenho do pape!", ou orquestra<;:ao de gestos para sinalizar que 
papel alguem esm tentando representar numa dada situa<;:ao. Nes
sas atividades de desempenho de papeis, as pessoas nao contam 
apenas com a tecnica de encena<r<io. Elas possuem reservas de 
"concep~6es de paper' que denotam sindromes de gestos ese
qiiencias comportamentais associados com uma determinada Ii
nha de conduta. Esses conceitos de papel podem tornar-se bern 
harmonicos no sentido de que, por exemplo, conseguimos na~ 
apenas distinguir alguem no "papel de estudante" como ainda 
que tipa de estudante ele esm interpretando: serio, aplicado, es
portista, soci:ivel etc. Assim, as pessoas disp6em de urn vasto re
pert6rio de conceitos de papel, e a partir desse repert6rio buscam 
elaborar urn papel para si mesmas, orquestrando sua emissao de 
gestos. Quais os papeis que elaboram para si mesmos esm, obvia· 
mente, circunscrito pela estrutura vigente (estudantes nao podem 
ser professores, por exemplo) e par suas reservas de autopercep¢es 
e defini<;:ces. Portanto, os seres humanos selecionam de seu reperro
rio de papeis aqueles que respondem a suas reservas de autoper
cep<;:ces e defini<;Qes. Algumas dessas autopercep<;:Oes decorrem de 
autoconcep~6es nucleares que motivam intera~ao, mas os humanos 
tambem possuem reservas de auto-imagens mais perifericas e 
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situacionais. Por exemplo, alguem podera reconhecer, sem grande 
perda de auto-estima ou degrada<;:ao do eu intimo, que nao tern 
talento para os esportes, e em conseqiiencia elaborara urn papel 
que corresponda a uma auto-imagem de baixa proficiencia em 
"situa~6es de disputa". Sem essa capacidade de elaborar papeis, a 
interayao seria desnecessariamente opressiva e demorada, ja que 
os indivfduos nao poderiam reconhecer que sua orquestrayao de 

gestos sinaliza para outros uma linha particular de conduta. En
tretanto, gra<;:as a concep<;:ces comuns de diversos tipos de pa
peis, eles logram sinalizar suas inten~6es e ter certeza de que os 
outros reconhecerao 0 que VaG fazer, sem ter de sinalizar repeti
damente a linha de conduta que se propuseram. 

Embara eu considere grande parte do "projeto ctitico" de Jiirgen 
Habermas excessivamente ideol6gico, ideahzSl~o e as vezes sociolo
gicamente ingenuo, sua tese do "ato de fala ideal" e "a¢o comunica
tiva" (Habermas, 1981) ainda assim revelou uma dinamica basica 
na intera~ao humana: 0 processo de fazer "pretensC>es de vahdade". 
Quando os individuos interagem, revelam "pretens6es de vah
dade" que os outros podem aceitar ou recusar. Essas pretens6es 
envolvem declara~6es, tipicamente implicitas, mas as vezes explici
tas, sobre a autenticidade e sinceridade dos gestos como manifesta
~6es de experiencias subjetivasj sobre 0 vigor e eficicia dos gestos 
como indicadores dos meios para os fins; e sobre a corre¢o das 
a~6es em termos de normas relevantes. Nao compartilho a visao 
ideol6gica de Habermas segundo a qual essa reivindica<;:ao (bern 
como a recusa e 0 discurso que se seguem) constitui a essencia da 
libera<;:ao humana das formas de domina<;:ao, mas penso que a 
intera¢o pressup6e urn processo sutil e caracteristicamente impli
cito gra~s ao qual cada parte "assegura" que e sincera, eficiente e 
correta. As reivindica~6es se relacionam com os esfor~os' de cria¢o 
de papeis, mas tambem apelam para reservas comuns de conheci
mento a respeito de normas, interpreta~6es de comportamento sin
cero e conex6es culturalmente aceitas entre meios e fins. 

o processo final de sinalizayao liga-se as reivindicay6es, mas 
mais diretamente a estoques de etnometodos como 0 "principio et 
coetera", as seqiiencias de conversa¢o, formas normais e outras 
praticas populares (Cicourel, 1973; Heritage, 1984) que os indivi
duos empregam para criar urn sensa de ordem social. Assim, sina-

'-
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lizar envolve sempre urn processo de "explica~ao» pelo qual os 
individuos, implicitamente, utilizam varios metodos ou procedi
mentos populares para convencer outros de que compartilham 0 
mesmo mundo factual. AI; experiencias de ruptura de Garfinkel 
(1963,1984), como outras amilises de conversa~6es,5 indicam que 
tais procedimentos sao importantissimos para uma boa interayao; 
quando 0 usc dos etnometodos miG ocorre ou quando estes nao 
sao compreendidos e aceitos, a intera00 se torna problematica. 
Portanto, muito do que os individuos sinalizam para outros repre
senta urn esfor~o para relatar 0 que e real e factual na situa~ao. 

Simultaneamente a esses quatto processos de sinalizayao - en
cena~o, desempenho de papeis, reivindicayao e explicayao -, exis
tern processos reciprocos de interpreta00 de sinais emitidos pelos 
cutros. Alem disso, ate certo ponto, as humanos interpretam seus 
proprios sinais, de modo que a intera<;:ao envolve urn monitoramento 
consciente tanto de gestos alheios quanto pr6prios. 

A explica¢o vai de par com a "account taking" [interpretayao 
das explica~6esJ, na qual os sinais alheios e os pr6prios, sobretudo 
pertinentes as reservas de compreensao interpretativa, sao usados 
para desenvolver uma serie de pressupostos implicitos sobre os tra
~s fundamentais de urn quadro interarivo. Ou seja, os atores inter
pretam certas classes de sinais (metodos populares) a fim de "comple
tar" e "entender" 0 que os cutros esmo fazendo, bern como obter 
para si mesmos 0 senso, talvez urn tanto ilus6rio, de que todos com
partilham urn mesmo universo. 

Relacionada a essa "etnometodiza((3.o", se e que posso inven
tar mais uma palavra num campo atravancado de neologismos, 
esri a outra face das reivindica~6es de Habermas: as recep~6es de 
pretens6es. Quer dizer, as "pretens6es de validade" dos outros (e 
as proprias) a sinceridade, corre((3.o e eficacia de meios·fins sao 
interpretadas a Iuz de reservas de interpretac:,::oes normativas, for
mulas de meios-fins e genero de autenticidade. Essa interpreta~o 
pode levar a aceitac:,::ao de pretensoes ou a "recusa" de urn dos tres 
tipos de pretens6es de validade, ou todos eles. Se isto ocorre, 
enta~ e sinalizada uma reivindicac:,::ao contraria e a intera((3.o circu
lara a volta da reivindica((3.o e da pretensao ate que as pretensoes 
de validade de todas as partes envolvidas sejam aceitas (ou ate que 

5 Para um exame, ver Heritage, 1984. 
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urn conjunto de pretensoes seja simplesmente imposto aos outros 
gra~as a capacidade de coer00 ou de controle de recursos). 

o terceiro processo interpretativo e aquele que foi pela pri
meira vez conceituado por Mead como "ado~o de papel" ou "ado
~o do papel do outro", e que Schutz chamou de "reciprocidade 
de perspectivas". Os gestos ou sinais alheios sao utilizados para 
alguem se colocar na posi((3.o de outro ou assumir·lhe a perspecti

va. Essa ado((3.o de papel, no entanto, ocorre em diversos niveis. 
Urn deles e 0 inverso da cria~ao de papel, em que as reservas de 
concep~6es de papel sao usadas para determinar que papel os 
outros estao desempenhando. Outro nivel, mais profundo, e a 
utilizac:,::ao de reservas de interpretac:,::oes comuns sobre como as 
pessoas costumam agir em varios tipos de situa((3.o a fim de com
pletar os trac:,::os necessarios para se entender...,por que uma pessoa 
esrn agindo de certa maneira. Juntos, esses dois niveis de cria((3.o 
de papeis podem propiciar uma visao dos modos e condutas pro
viveis dos semelhantes. 

As vezes, a intera~ao pressup6e 0 que Schutz chamou de 
"tipificac:,::ao" ou interac:,::ao em termos de "tipos ideais". E que boa 
parte da interac:,::ao consiste em colocar os outros em categorias 
estereotipadas e depois interagir com elas como nao-pessoas ou 
ideais. Assim, a ado~ao de papel pode transformar-se em "tipifica
c:,::ao" quando uma situac:,::ao nao exige interpretac:,::oes acuradas dos 
motivos, sentimentos e atitudes dos outros. A medida que a tipi
fica~ao se imp6e, os demais processos interpretativos (ad~o de 
papel, pretensao e explica00) decrescem porque, no fundo, eles 
foram "pre-programados" como reservas de categorias e papeis 
estereotipados que se empregam para a tipifica0o. 

Em suma, vejo a intera00 como urn processo duplo e simultii
neo de sinaliza((3.o e interpreta((3.o que recorre as reservas de co
nhecimento adquiridas pelos individuos. Diferentes abordagens teo. 
ricas enfatizaram diferentes aspectos desse processo basico, mas 
nenhuma apreende a dinamica total da intera~o. 0 modelo da Figu
ra 4 tenta reunir essas diversas abordagens num quadro mais unifica
do, que ve como inter-relacionados os processos de interpreta~o e 
sinaliza00. A fim de completar esta sintese de abordagens diferentes 
dos processos interacionais na teoria analitica, reformulemos os 
elementos-cbave do modelo em umas poucas "leis de interac:,::ao". 

\~: 
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III 0 grau de interayao, por parte das pessoas, depende da 
posh;:ao numa fun~o conjunta e positiva de seus respectivos ni
veis de (a) sinalizayao e (b) interpreta,ao. 

(a) 0 grau de sinaliza,ao e uma funyao conjunta e positiva do 
grau de encenayao, desempenho de papeis, reivindicayao e expli· 
cac;ao. 

(b) 0 grau de interpretayao e uma fun,ao conjunta e positiva 

do grau de interpretac;ao das explicac;:6es, pretensao e tipifica<;:ao. 

IV 0 grau de mutua acomoda,ao e cooperayao entre pessoas 
numa situa<;:ao interativa e uma fun¢o positiva do grau em que 
compartilham reservas comuns de conhecimento e as usam para 
sinalizar e interpretar. 

Processos de estrutura.,ao 

Muitas intera<;:6es ocorrem no interior de uma estrutura vigen
te que foi construida e sustentada por intera<;:6es anteriores. Essas 

estruturas constituem, de preferencia, parametros coercitivos (Blau, 
1977) no sentido de que circunscrevem as atividades de encenayao 
dos individuos instalando-os em espa<;:os fisicosj restringem os ti
pos de processos de valida¢o - isto e, pretensoes e recusas - que 
possam ocorrerj proporcionam base contextual para atividades de 

registro gra<;:as as quais as pessoas log ram criar urn senso de realida

de; ditam as especies possiveis de criayao de pape!; dao pistas para 
a natureza da tomada de papelj e organizam as pessoas, com suas 

atividades, de modo a encorajar (ou desencorajar) a mutua tipificayao. 
Dado, porem, que os individuos exibem perfis motivacionais 

distintos e que as estruturas vigentes s6 of ere cern parametros para 

a encenayao, valida,ao, registro, ado,ao de pape!, desempenho de 
papel e tipifica<;:ao, sempre resta algum potencial para reestruturar 
situa<;:6es. Todavia, os processos atinentes a essa reestrutura<;:[o 

sao os mesmos que sustentam uma estrutura vigente, de sorte 
que podemos utilizar os mesmos mode!os e proposi<;6es para enten
der tanto a estrutura¢o quanto a reestrutura<;:ao. Na Figura 5, 
apresento minha visao da dinamica desses processos. 

Come~ explicando 0 que e "estrutura". Em primeiro lugar, 
trata-se de urn processo e nao de uma coisa. Para empregar a 

~ 
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terminologia corrente, ela e "produzida" e "reproduzida" por indi
viduos em intera,ao. Em segundo lugar, refere·se a disposiyao or
denada de intera,6es no tempo e no espa,o (Collins, 1975; 
Giddens, 1981, 1984). A dimensao temporal pode indicar proces-
50S que ordenam interac;:6es para urn determinado grupo de in
dividuos, mas mais importante e a organiza~o de interaC;:6es para 
grupos sucessivos de individuos que, ao passar pelos parametros es
truturais vigentes, reproduzem esses parametros. Em terceiro lu
gar, a reproduyao de estruturas e, como a parte direita da Figura 5 
enfatiza, determinada pe!a capacidade de os individuos em interayao 
"regionalizarem", "rotinizarem", "normatizarem", "ritualizarem" e 
"categorizarem" suas atividades conjuntas. Assim, estrutura e tanto 
processo quanta produto de encenayao, validac;ao, registro, adcx;ao 
de pape!, desempenho de pape! e tipifica,ao. Esses processos 
interativos produzem (ou reproduzem) estrul!Oras quando permi
tern aos individuos regionalizar, rotinizar, normatizar, ritualizar e 
categorizar suas a95es conjuntas. Passo agora a analisar mais porme
norizadamente esses cinco processos da parte direita da Figura 5. 

Quando os individuos encenam (ver Figura 4), negociam a uti
lizayao de espa,o. Decidem quem ocupara urn territOrio, quem po
deni mudar para onde e com que freqiiencia, quem podeni transi
tar pelo espa,o e outras quest6es similares de demografia e ecologia 
interativa. Se os agentes entram num acordo quanto a essas ques
roes, regionalizam sua intera<;§.o porque sua distribui<;ao e mobilida
de espacial se tornam esquematizadas. E claro, as negocia<;6es de 
espa,o ficam mais £iceis quando existem elementos fisicos como 
ruas, passagens, predios, comodos e escrit6rios para for<;:ar as nego
cia<;:6es. Igualmente importante, porem, e a concordancia normativa 
quanto ao que esses elementos, bern como os sinais interpessoais, 
/I significam" para as pessoas. Ou seja, a regionaliza¢o pressup6e 
regras, concordancia e interpreta¢o quanto a quem ocupani deter
minado espa~, quem deteni urn espa<;:o "desejavel" e quem podeni 
mover-se pelo espa<;:o (dai a seta que vai de "normatizar" a 
"regionalizar" na Figura 5). Outra for<;a importante, re!acionada a 
normatizayao mas tambem fator independente por direito pr6prio, e 
a rotiniza<;ao. A regionalizayao de atividades e bastante mcilitada quando 
a<;6es conjuntas sao rotinizadas, quer dizer, quando os individuos 
fazem mais ou menos as mesmas coisas (movimentos, gestos, pala
vras etc.), ao mesmo tempo e no mesmo espa~. 
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Inversamente, a rotinizayao e a normatiza<;§.o sao facilitadas 
pela regionaliza~ao. Ha, nesse caso, urn mutuo feedback entre os 
processos. As rotinas facilitam a ordena~o do espa~o, mas, uma 
vez ordenadas, tais rotinas sao facilmente sustentadas (e 6bvio 
que, se a ordem espacial for rompida, 0 mesmo sucedera as foti· 
nas). As normas permitem que as distribui<;-oes no espa<;-o sejam 
interpretadas, ao mesmo tempo que orientam as atividades con
juntas dos individuos que ocupam pontos diferentes no espa~o; 
contudo, depois que as interayoes se regionalizam, a manutenyao 
do sistema normativo e estimulada (ao contrario, quando se rom
pe a ordem espacial, rompe-se tambem a estrutura normativa). 

Como fica claro na Figura 5, a cria¢o de normas ("normatizar", 
como the chamo) e importantissima para 0 processo de estru
turayao. Infelizmente, 0 conceito de "norma" saiu de moda na teo
ria social, sobretudo por sua associa¢o com"1'uncionalismo. Sugi
ro preservar esse conceito, usando-o porem em outra acep~o que 
nao a de "para cada posi<;-ao ha normas precipuas" ou de "os 
papeis sao promulga<;6es de expectativas normativas". Ambas as 
acepyoes sao verdadeiras as vezes, mas constituem antes urn caso 
especial de intera~o normativa do que a regra. Conforme enfatiza 
a Figura 5, considero as normas urn processo que envolve valida
~ao, explica~ao e ado~o de papel. Quando as pessoas negociarn a 
prop6sito do que e correto, autentico e eficiente (valida~o); quan
do negociam a prop6sito dos procedimentos interpretativos con
venientes ou etnometodos para criar um senso de realidade co
mum (explica~ao); quando tentam se colocar no lugar de outrem e 
assumir-lhe a perspectiva (ado~o de papel), elas desenvolvem, impli
cita e provisoriamente, consenso coercitivo sobre como devem 
interagir e ajustar sua conduta entre si. Se os humanos nao conse
guissem fazer isso, a intera~o seria por demais trabalhosa, pois 
estariamos sempre e incessantemente a negociar quanta a conduta 
mais acertada. 0 desenvolvimento desses consensos implicitos e faci
litado pela regionaliza~o, rotiniza~o e ritualiza~o (este Ultimo con
ceito denota sequencias estereotipadas de gestos entre os interagentes). 
Tais normas passam a integrar as reservas de conhecimento das pes
soas e a ser utilizadas em contextos apropriados. De fato, muito da 
ado~ao de papel, explica~ao e valida~o gira em tomo dos esfor~os 
que os individuos fazem para interpretar, numa dada situa~o, quais 
normas estiio sendo tomadas das reservas de conhecimento. 
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As rotinas sao tambem urn importante processo na estrutu
rayao. Se grupos de agentes assumem mais ou menos as mesmas 
sequencias de comportamento, nO tempo e no espa~o, em muito 
se facilita a organizac;ao da interac;ao. Inversamente, as rotinas sao 
influenciadas por outros processos estruturantes de regionaliza<;iio, 
normatiza<;iio, ritualizac;ao e categorizac;ao. Quando as atividades 
estiio ordenadas no espac;o, nao e dificil estabelecer rotinas. Ha
vendo consenso quanta a normas, estimula-se a cria<;iio de roti
nas. Podendo a intera<;iio ser tambem ritualizada para que os con
tatos pessoais envolvam seqtiencias estereotipadas de gestos, as 
rotinas sao preservadas sem grande "trabalho interpessoal" (ou 
seja, sinalizac;ao e interpretac;ao ativas e autoconscientes). E quan
do os agentes podem efetivamente categorizar-se uns aos cutros 
como nao-pessoas, portanto interagir sem muito esfon;:o para si
nalizar e interpretar, as rotinas sao mais prontamente estabelecidas 
e mantidas. 

Os rituais constituem outro elemento de relevo na estrutura
<?o, pois, quando os agentes conseguem inaugurar, sustentar e 
encerrar intera'foes com conversa'foes e gestos, a intera¢o ocorre 
com mais facilidade e pode ser mais rapidamente ordenada. Que 
rituais executar, como e quando executa-los, e materia norma
tivamente determinada. Todavia, os rituais sao tambem 0 resultado 
da rotiniza<;iio e da categoriza<;iio. Se os agentes lograrem situar-se 
uns aos outros em categorias simples, sua intera¢o sera ritualizada, 
pressupondo gestos de abertura e encerramento previsiveis, com 
uma forma tipica de conversa'fao e gestual entre os rituais de 
comec;o e fim. Igualmente, atividades de rotina estimulam rituais, 
ja que os individuos procuram preservar suas rotinas estabelecidas 
ao mesmo tempo que se esfon;am para ritualizar a intera'fao, a fim 
de evitar que se intrometam nas rotinas (se tiverem de fazer traba
lho "interpessoal"). Talvez mais importante, no entanto, os rituais 
se relacionam com a feitura dos respectivos papeis que os indivi
duos negociamj e, se conseguirem negociar papeis complementares, 
poderao ritualizar em larga medida sua interac;ao. Esse e prova
velmente 0 caso quando os respectivos papeis se revelam desi
guais em termos de poder (Collins, 1975)_ 

o processo final basico de estrutura<;iio e a categoriza<;iio, que 
provem das negociac;oes das pessoas a respeito de como se 
tipificarem umas as outras e a seu relacionamento_ 0 processo de 
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categorizac;ao das pessoas e do relacionamento e facilitado pela 
feitura de papel bem-sucedida e pela rotiniza<;iio, bern como pela 
ritualizac;ao da rela<;iio. A categoriza<;iio permite que os individuos 
se tratem como nao-pessoas, poupando-Ihes 0 tempo e as energias 
necessarias para obterem uma sinaliza<;::lo e uma interpreta¢o acura
das. Desse modo, pode sua interac;ao prosseguir tranqiiilamente 
no tempo (em contatos repetidos) e no espac;o (sem se renegociar 
quem deveria estar onde). 

Nao posso explorar aqui todas as sutilezas desses cinco pro
cessos, mas as setas da Figura 5 revelam como eu faria uma anali
se mais apurada (T umer, no prelo, a). Quando as pessoas fazem 
sinais e interpreta'f0es mutuas, estao encenando, validando, expli
cando, adotando papeis, desempenhando papeis e tipificando - 0 

que envolve, respectivamente, negocia'fOes q~nto a espa'fo, vali
dade, pretensoes, processos interpretativos, reciprocidade de pers
pectivas, papeis respectivos e tipifica'foes mutuas. Desses proces
sos brotam processos estruturantes de regionaliza<;:lo, rotiniza¢o, 
normatiza¢o, ritualiza'fao e categoriza¢o que organizam a intera¢o 
no tempo e no espa'fo. Em contrapartida, esses processos 
estruturantes servem de parametros estruturais que restringem e 
circunscrevem os processos interativos de encena<;::lo, valida<;:ao, 
explicac;ao, adoc;ao de papel, desempenho de pape! e tipifica<;iio. 
Eis, em linhas gerais, minha visao do processo de estrutura<;iio 
que incorpora inumeros trabalhos de teorizac;ao analitica sobre 
interpreta<;:oes microinterativas de "estrutura social". 

Encerro 0 exame propondo umas quantas "leis de estrutura¢o". 

v 0 grau de estrutura<;iio da intera<;iio e uma fun<;iio positiva 
e cumulativa do grau em que essa interac;ao pode ser (a) 
regionalizada, (b) rotinizada, (c) normatizada, (d) ritualizada e (e) 
categorizada 

(a) 0 grau de regionaliza<;iio da intera<;iio e uma fun<;iio posi
tiva e cumulativa do grau em que os individuos podem negociar 
com sucesso 0 uso de espa<;:o, e rotinizar e normatizar suas ativida
des conjuntas. 

(b) 0 grau de rotinizac;ao da interac;ao e uma fun<;iio positiva 
e cumulativa do grau em que os individuos podem normatizar, 
regionalizar, ritualizar e categorizar suas atividades conjuntas . 

~ 
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(c) 0 grau de normatiza¢o da intera¢o e uma fun¢o positi
va e cumulativa do grau em que os individuos podem negociar 
com sucesso a validade de pretens6es, procedimentos interpretati
ves e reciprocidade de perspectivas, e regionalizar, rotinizar e 
ritualizar suas atividades conjuntas. 

(d) 0 grau de ritualiza¢o da intera¢o e uma fun<;ao positiva 
e cumulativa do grau em que os individuos podem negociar com 
sucesso a reciprocidade de perspectivas e a complementaridade 
de papeis, e normatizar, rotinizar e categorizar suas atividades con
juntas. 

(e) 0 grau de categoriza<;ao da intera¢o e uma fun¢o positi
va e cumulativa do grau em que os individuos podem negociar 
com sucesso as mutuas tipificayoes e a complementaridade de 
papeis, e ritualizar e rotinizar suas atividades conjuntas. 

1s50 completa meu exame da obra te6rica, em teoria analitica, 
sabre microdinamica. Obviamente, aproveitei ideias de estudio
sos que nao gostariam de ser classificados como teoricos analiti
cos; entretanto, ate onde a teoria analitica encara a questao dos 
microprocessos, as figuras 3, 4 e 5, bem como as proposi<;oes IV, 
captam a essencia dessa teoriza¢o. Com algumas exce<;oes de 
monta (por exemplo, Collins, 1975, 1986; Giddens, 1984; Turner, 
1980), a teoriza¢o analitica se concentrou na macrodinamica, pre
ferindo vet a interac;ao como uma "gratuidade", como "processos 
aleatOrios" (por exemplo, Mayhew & Levingen, 1976) ou como 
uma "taxa" (Blau, 1977). Investigarei agora essa macroabordagem. 

Macrodinamica 

Nao existe, na teoriza<;:3.0 social, urn claro consenso a respeito 
do que venha a ser a "macrorrealidade". Alguns macrossoci61ogos 
consideram-na a analise de propriedades estruturais, independente 
dos processos que ocorrem entre os individuos (por exemplo, Blau, 
1977; Mayhew, 1981). Outros veem a macrossociologia como a 
analise das diversas maneiras pelas quais microunidades se agre
gam para formar processos sociais e organizacionais em larga es
cala (por exemplo, Collins, 1975, 1986). De modo tipico, os criti
cos acbam que roda macroanalise e uma reifica¢o ou hipostatiza¢o 
(Knorr-Cetina & Cicourel, 1981). No entanto, a despeito desses 
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tipos de ctitica e da aparente confusao conceitual em torno das 
microbases da estrutura social, continua a ser dificil negar um 
fato comezinho da vida social: as popula<;oes humanas aumentam 
e se agregam, criando formas sociais complexas que cobrem vas
tas regioes geogr.i.ficas durante consideravel petiodo de tempo. 
Dizer, como dizem muitos, que tais formas possam ser analisadas 
unicamente em termos de intera<;:Oes e atos constitutivos do indi

viduo e um erro. Essas abordagens reducionistas geram anarquia 
conceitual, pois nao se deve nunca "tomar a floresta pelas arvo
res" ou mesmo ver as arvores atraves dos ramos. 

Nao h:i. duvida, e claro, de que os macroprocessos envolvem 
interayoes entre individuos, mas muitas vezes 0 melhor e deixar 
estes de lado - pois, assim como e util ignorar, para certas finali
dades analiticas, a fisiologia respiratoria e c~ulatoria da anato
mia humana quando se estudam diversas propriedades interativas, 
assim e razoavel ignorar, para inumeros propositos, os individuos, 
os atos individuais e as intera<;:6es individuais. Naturalmente, 
saber 0 que as pessoas fazem quando regionalizam, rotinizam, 
normatizam, ritualizam e categorizam suas intera<;:6es (ver Figura 
5) pode constituir um suplemento uti! para a macroanalise, mas 
semelhante investiga<;:ao nao substitui a macroanalise pura, empe
nhada nos processos pelos quais grande numero de agentes se 
reunem, se diferenciam e se integram (ver Figura 2). Essa e a 
minha posi¢o e tambem a da maioria dos teoricos (Turner, 1983). 

Na Figura 6, delineio minha visao sobre as macrodinamicas 
mais fundamentais da organiza<;ao humana. Agrupei essas dina
micas, como na Figura 2, sob tres processos constitutivos: reu
nido, ou agrupamento de individuos e suas capacidades prod uti
vas no espayo; diferencia<;iio, ou numero de diferentes subunidades 
e simbolos culturais entre membros de uma popula¢o reunida; e 
integra<;iio, ou grau em que as rela<;Qes entre subunidades de uma 
popula<;ao reunida sao .coordenadas. Ao contr.i.rio de minha ana
lise dos microprocessos, entretanto, nao os fragmentei em tres 
modelos separados. Ao contr.i.rio, elaborei um modelo compos ito 
que, se fragmentado, poderia ser articulado com mais minucia. 
Em breve empreenderei esta analise (Turner, no prelo, b), mas 
para as finalidades que ora tenho em mira 0 modelo e apresenta
do em sua forma simplificada . 

~"~~w·:~'-"" 
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Processos de associa<;iio 

Os antigos teoricos da sociologia, particularmente Herbert 
Spencer (1905) e Emile Durkheim (1935), compreendiam bem es
sas dinamicas. Eles reconheciam que 0 crescimento de uma papula
<;iio, seu agrupamento num espac;o delimitado e seus modos de 
produ<;iio estavam inter·relacionados. Analisavam de preferencia as 
sociedades, mas as rela<;Qes entre esses processos valiam tambem 
para todas as outras unidades de analise. 0 esquema de interconexao 
e indicado pela dire<;iio das setas na Figura 6: tamanho/ crescimen
to e produ<;iio reforc;am-se mutuamente, cada qual alimentando 0 

Dutro, aumentando os valores do outro especialmente quando os 
valores para recursos materiais, organizacionais e tecnol6gicos fo
rem elevados; 0 agrupamento relaciona-se a tamanho/ crescimento 
e niveis de produ<;iio, e, embora haja algum feedback entre essas 
forc;:as, ele e secundario e nao aparece nessa versao simplificada do 
modelo. Esses processos especificos de interconexao poderiam 
ser modelados mais acuradamente, mas prefiro nao faze-Io aqui. 

Em contrapartida, cada um dos tres processos e relacionado a 
outras forc;as, que aparecem bem it esquerda na Figura 6. 0 agrupa· 
mento e relacionado ao espac;o disponivel e it maneira pela qual 
esse espayo e comumente organizado {bern como aos padr6es vigen
tes de organiza<;iio social de subgrupos: observe-se a seta no alto da 
Figura 6). 0 crescimento/tamanho prende-se it taxa liquida de imi· 
gra<;iio para uma popula<;iio, a taxa de aumento da popula<;iio nativa 
(reprodu¢o) e a incorpora¢o externa (isto e, fusoes, conquistas, 
alianc;as etc.). A produ<;iio se relaciona ao nivel de recursos impor
tantes, sobretudo materiais, organizacionais, tecnol6gicos e politi
cos (note a seta do feedback na base da Figura 6). Eis como apresen· 
to esses processos num quadro simplificado de "leis de reuniao". 

VI 0 nivel de associa<;iio para uma popula<;iio e uma fun<;iio 
multiplicativa de seu (a) tamanho e taxa de crescimento, (b) grau 
de concentra<;ao ecologica e (e) nivel de produ<;iio (tautologia 6b· 
via, desfeita a seguir). 

(a) 0 tamanho e a taxa de crescimento de uma populac;ao e 
uma fun¢o cumulativa e positiva de influxo externo, aumento 
interno, incorpora<;ao externa e nivel de produ<;ao. 

(b) 0 grau de ajuntamento de uma populac;ao e uma fun<;iio 
cumulativa e positiva de seu tamanho e taxa de crescimento, nivel 
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de produ<;ao, capacidade de organizar espa<;o, e numero e diversi
dade de seus subgrupos, sendo porem uma fun<;ao inversa da 
quantidade de espa<;o disponivel. 

(c) 0 nivel de produ<;iio para uma popula<;iio e uma fun<;iio 
multiplicativa positiva de seu tamanho e taxa de crescimento, nivel 
de recursos materiais, organizacionais e tecno16gicos, e capacidade de 
mobilizar poder. 

o processo de diferencia<;iio 

o aumento no agrupamento, tamanho/taxa de crescimento e 
produ¢o aguya 0 nivel de competi¢o pelos recursos entre as uni
dades sociais. Essa competi¢o aciona, como enfatizaram Spencer e 
Durkheim, 0 processo de diferencia<;iio entre individuos e subu
nidades de organiza<;iio numa popula<;iio. Essa·ai.ferencia<;iio e resul. 
tado de dois ciclos mutuamente reforc;adores: um deles gira em 
torno dos processos de competi<;ao, especializa<;3-O, troca e desenvol
vimento de atributos distintos (ou aquilo que chamo de "atributi
za<;3-o "), 0 outro gira em torno de competi¢o, troca, poder e controle 
de recursos. Por sua vez, esses dois ciclos produzem tres formas de 
diferencia<;iio inter·relacionadas: subgrupos ou heterogeneidade, 
subculturas ou diversidade simbolica e hierarquias ou desigualda. 
des (Blau, 1977). Antes de analisar essas formas basicas de diferen
cia<;ao, entretanto, voltemos aos cidos mutuamente reforyadores 
que as produzem. 

Competi<;iio e troca estiio relacionadas. Com 0 tempo, a compe
tic;ao gera relac;6es de troca entre agentes diferenciados e, in
versamente, as rela<;<5es de troca aumentam, ao menos no principio, 
o nivel de competi<;iio (Blau, 1966). Troca e competi<;iio produzem 
especiaJiza<;iio de atividades (Durkheim, 1935; Spencer, 1905), ja que 
alguns podem "superar" outros e forc;ar diferencia<;iio de atividades, e 
que as rela<;Qes de troca pressionam os agentes a especializar-se na 
provisao reciproca de recursos diferenciados (Emerson, 1972). Com. 
peti<;3-o, troca e especializac;ao atuam para gerar atributos distintivos 
- niveis de recursos, atividades, simbolos e outros parametros - entre 
os atores (Blau, 1977). Alem disso, os processos de reuniao de influ
xo externo e incorpora<;iio podem tambem atuar para distinguir os 
agentes, pois novos membros da popula<;iio provem de diversos siste
mas (ver seta no alto da Figura 6). Por sua vez, a distin<;iio estimula a 
troca de diferentes recursos, competi<;io e especializa<;3o. 

--_: .. 
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Esse cielo e refor~ado e intensificado pelos efeitos mutuamen. 
te estimulantes da competi<;ii.o, troca, mobiliza<;ii.o de poder e con. 
trole de recursos. A competi<;ii.o e a troca envolvem sempre esfor. 
~os para mobilizar poder (Blau, 1966); e essa mobiliza<;ii.o aumenta, 
ao menos provisoriamente, a competiyao e a troca. A partir desse 
sistema positivo de feedback, alguns agentes conseguem empregar 
o poder para controlar os recursos - simbolicos) materiais, orga
nizacionais etc. - que aumentarao seu poder, sua capacidade de 
realizar trocas e sua habilidade para competir. Como se ve pela 
seta na base da Figura 6, padr6es vigentes de centraliza<;ii.o politi. 
ca fomentam tanto a mobiliza~ao de poder quanto 0 controle de 
recursos. Por seu turno, os processos de mobiliza<;ii.o e controle 
elevam 0 nivel de especializa~ao e aceleram 0 desenvolvimento de 
atributos distintivos porque induzem, ate certQ! ponto, a competi
yao e estimulam a troca. 

Muitos dos efeitos causais reciprocos, nesses dois cielos, sao 
curvilfneos ou fun<;6es-s graduais. Quer dizer, eles aumentam seus 
respectivos valores ate certo ponto, depois se estabilizam ou deeli. 
nam. 0 motivo desse esquema de rela<;ao reside, em parte, nos 
processos autotransformadores inerentes a tais delos. Por exem
plo, a troca aumenta a competiyao, mas, depois que 0 poder foi 
mobilizado e se estabeleceu 0 respectivo controle de recursos, e 
provavel que a troca se instirucionalize (Blau, 1966) e ganhe equi. 
librio (Emerson, 1972), desacelerando assim a competi~ao. Ou, 
para dar outro exemplo, a competi~o aumenta a mobilizayao de 
poder e 0 consequente controle de recursos, mas, depois que es
tes aumentam, poder e controle podem ser usados para suprimir 
a competiyao, ao menos provisoriamente. 0 que esses exemplos 
ilustram e que existem inumeros subprocessos daqueles que fo. 
ram delineados na Figura 6, os quais podem tambem ser modela . 
dos numa analise acurada; todavia, para minha finalidade aqui, 
basta mencionar esses processos mais especificos. 

Desses dois cielos promanam tres formas basicas de dif~ren .. 
cia,ao: a forma,ao de subgrupos, cuja solidariedade interna e alta 
e cuja estrutura de rede e densa com rela<;ao a outros subgruposj 
a forma~o de subculturas distintas, cujas reservas de conheci
mento e repert6rios de simbolos diferem entre si e cuja distin~ao 
e tanto causa quanta efeito da forma~ao de subgrupos; e a forma . 
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yao de hierarquias, que variam em termos das respectivas quotas 
de recursos materiais, politicos e culturais que diversos agentes 
derem, e na medida em que correla~6es na distribui~ao de recur
sos sao "superimpostas" (Dahrendorf, 1958, 1959), "correlaciona
das" (Lenski, 1966) ou "consolidadas" (Blau, 1977). Assim, 0 grau 
de diferencia~ao de uma popula~ao e definido em termos do nu
metD de subgrupos, subculturas e hierarquias, e, quanta maior 
for a diferencia~o, mais graves serna os problemas de cGardena
~o ou integra~o para uma popula~o. Mas antes de passarmos a 
esse terceiro macroprocesso, reformulemos esta discussao em tet

mas de algumas "leis de diferenciac;ao". 

VII 0 nivel de diferencia~ii.o numa popula~o e uma fun~o 
positiva e multiplicativa do numero de (a) subgrupos, (b) subculturas 
e (c) hierarquias evidentes nessa popula<;ao (tautologia 6bvia, que 

sera desfeita abaixo). 

(a) 0 numero de subgrupos numa popula~ao e uma fun~o 
curvilinea e multiplicativa do nivel de troca, competit;:ao, especia
liza<;ao e atributizac;ao entre os membros cia popuiayao, sendo 
potem uma fun<;ao positiva do numero de subculturas nessa po
pula~o e da taxa de influxo e incorpora~ao externos a ela. 

(b) 0 numero de subculturas numa popula~o e uma fun~o-s e 
cumulativa do nivel de competi¢o, trcca, especializayao, atributizayao, 
mobiliza~o de poder e controle de recursos, sendo porem uma fun
~o positiva da forma~o de subgrupos e hierarquias. 

(c) 0 numero de hierarquias numa popula<;ao e uma fun~o 
inversa da mobiliza¢o de poder e controle de reeursos, e uma 
funyao positiva da competi\ao, troea e forma<;:ao de subculturas, 
com 0 grau de consolida~ao de hierarquias representando uma 
fun~o positiva da mobiliza<;ao de poder e controle de recursos, e 
uma fun~o negativa de competi~o e troca. 

Processos de integra<;a:o 

o eonceito de "integra<;:ao" e reeonhecidamente vago, se nao 
axiol6gico (ou seja, a integra<;:ao e "boa" e a nao-integra<;:ao e "rna"). 
Contudo, ainda ajuda como etiqueta para varios processos inter-
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relacionaclos. Para mim, integra~o e urn conceito que varia ao 
longo de tres dimens6es separadas: 0 grau de coordena~o entre 
unidades sociais; 0 grau de unifica~o simbOlica entre unidades 
sociais; e 0 grau de oposi~o e conflito entre unidades sociais. 

Vista assim, a pergunta te6rico-critica que se imp5e e: quais sao 

as condi<;:5es que promovem ou retardam a coordenayao, a unifi

ca~ao simbOlica e 0 conflito/ oposi~o? Em termos gerais, a prO. 
pria existencia de subgrupos, subculturas e hierarquias fomenta, 
respectivamente, problemas de coordenayao estrutural, unifica

~o simbOlica e oposi~o conflitual. Assim, existem problemas de 
integrayao entre unidades amplamente diferenciadas, inerentes 

ao processo de diferencia~o. Tais problemas provocam "pressDes 
de sele~o" para sua solu~o, mas, como na hisroria de qualquer 
sociedade, organiza<;§.o, comunidade ou oui:1as macrounidades, a 

exisrencia dessas pressoes nao garante seles:ao para processos de 
integra~o. De fato, a longo prazo, tOMs os padrDes de organiza~o 
se desintegram. Mesmo assim, em grande parte da teoria 
macroanalitica, enfatiza-se a selec,:ao de formas estruturais e cultu

rais que solucionem, em graus variados, problemas de coordena
~o estrutural, unifica~o simb6lica e oposi~ao conflitual. 

Na parte direita da Figura 6, esbocei os processos criticos de 
integra~o. A forma~o de subgrupos e subculturas cria proble
mas de coordena<;:ao que, por sua vez, geram press6es por inclu
sao estrutural (subunidades dentro de unidades ainda mais inclusi
vas)6 e interdependencia estrutural (superposi~o de membros e 
dependencia funciona\). A forma~o de subculturas e subgrupos 
tambem suscita, conforme enfatizou Durkheim (1935), 0 problema 
de unificar uma populayao com uma "consciencia comum" e uma 

"consciencia coletiva", ou, mais genericamente, com simbolos co

muns (lingua, valores, cren<;a,s, normas, reservas de conhecimento 

etc.)_ A cria~o de hierarquias intensifica esses problemas. Inversa
mente, os problemas de unifica~o podem tambem fomentar pres
SDeS de sel~o por estruturas capazes de resolver problemas de 
coordenayao e oposi<;:ao associados a hierarquias e subgrupos. 

6 Para uma analise mais detalhada, ver Wallace, 1983. 
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o efeito obvio desses problemas de unifica~ao simbOlica e 
gerar pressoes de sele~o por generaliza~ao simbolica, ou desen
volvimento de sistemas simbolicos abstratos e amplamente gene
ralizados (valores, cren~as, codigos lingiiisticos, reservas de co
nhecimento) que possam suplementar a diversidade simb6lica dos 
subgrupos, subculturas e hierarquias_ Durkheim chamou esse pro
ceSSD de "enfraquecimento da consciencia coletiva" e lamentou as 

conseqiiencias an6micas dos c6digos culturais altamente abstra
ros, enquanto Parsons (1966) deu-lhe 0 nome de "generaliza~o de 
valores" 1 considerando-o urn processo de integrayao que permiti
ria diferencia~o social posterior. Estao ambos certos nesse senti
do: se os c6digos culturais gerais nao sao compativeis com os 
codigos culturais mais especificos de classes, subclasses ou 
subgrupos, acabam agravando os problemas de unifica~ao; se, 
POTem, sao compativeis, promovem a integra~ao de subgrupos, 
classes e subculturas. Assim, segundo indicam as setas reciprocas 
na Figura 6, a generaliza~o simb6lica pode ser uma faca de dois 
gumes: e essencial para a integrayao de sistemas diferenciados, 
mas mostra-se freqo.entemente inepta para a tarefa, e por vezes 
agrava nao apenas os problemas de unifica~ao como os de coorde
nayao e oposiyao. 

Hierarquias entre unidades sociais, especialmente quando 
consolidadas, correlacionadas ou superimpostas, geram proble
mas de oposi'fao, como todas as versoes da teoria do conflito 
salientam.7 Essa oposi~o pode intensificar-se quando existem 
poucos simbolos generalizados; porem, as hierarquias geram tam
bern pressoes por centraliza<;:a:o politica, de ambas as maneiras. 
Em primeiro lugar, as elites existentes se concentrarao politica
mente para controlar a oposic,:aoj em segundo, se fracassarem e 
perderem a luta, a nova elite centralizara 0 poder a fim de conso
lidar sua posi~ao e suprimir os remanescentes da velha hierar
quia_ Caracteristicamente, apela-se para simbolos generalizados 
(isto e, ideologias, valores, crenc;:as) quando se quer legitimar tais 
esfor~os, e, se logram exito, eles facilitam a centraliza~o de poder 
ao criar uma autoridade legitimada_ Mas, como a comprida seta 

7 Ver Turner (1986) para urn resum~. 
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de feedback indica, na base da Figura 6, esses processos pOem em 
movimento as proprias for~as que produzem oposi~o_ E, como 
se ve pelas setas na extrema direita da figura, 0 poder centraliza
do nao apenas reprime por algum tempo a oposic;:ao como se 
revela imprescindivel para a inclusao e interdependencia estrutu
ral, ja que isso envolve regulayao e controle em termos de poder 
e/ou autoridade (Rueschemeyer, 1977)_ Com efeito, a existencia 
de inclusao e interdependencia, como ainda de simbolos generali
zados, estimula a centraliza~ao politica_ Nota-se, pela seta de 
feedback no alto da Figura 6, que a interdependencia e a inclusao 
politicamente reguladas facilitam a especializa~ao posterior de ati
vidades_ Esse aumento de especializa~ao aciona as dinamicas que 
geram crescentes problemas de unifica~ao simb6lica e coordena
c,:ao, os quais levam a uma centralizac,:ao poli.tica maior que, a lon
go prazo, provoca oposi~ao (como 0 enfatiza a seta de feedback na 
base da Figura 6)_8 

Hi, pois, nas dimimicas de integrac;:ao forc;:as que intensificam 
a diferencia~ao e os problemas de integra~o. Em todos os siste
mas, a dada altura de sua historia, esses problemas provocam 0 

colapso da ordem social para depois se juntarem novamente sob 
outra forma. Tais sao, a meu ver, as principais implicac;:oes dos 
efeitos causais, ciclos e circuitos de feedback delineados na Figura 
6_ Agora encerro este exame das se~oes a direita da Figura 6 of ere
cendo algumas "leis de integrayao". 

VIII Quanto maior for 0 grau de diferencia~o de uma popu
la~ao em subgrupos, subculturas e hierarquias consolidadas, mais 
nurnerosos serao os problemas de coordenayao estrutural, unifi
ca~ao simbolica e oposi~ao conflitual nessa popula~ao. 

IX Quanto maiores forem os problemas de coordena~ao, uni
ficayao e oposic;:ao numa populac;:ao, maiores serao as pressoes de 
seleyao por inclusao/interdependencia estruturais, generalizayao 
simb6lica e centralizac;:ao politica nessa populayao. 

X Quanto mais uma popula~ao estiver integrada por meio 
de centraliza~ao politica, simbolos generalizados e padroes de 

8 Para uma analise e ilustrac;ao empirica desses processos, ver Kelley & Klein, 1977. 
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interdependencia/inclusao, mais probabilidade havera de essa 
popula<;iio aumentar seu grau de diferencia<;iio e, portanto, inten· 
sWear problemas de eoordena<;iio, unifica<;iio e oposi<;iio. 

Teoriza~o analitica: problemas e perspectivas 

o maior problema da teoriza<;3.0 analitica e sua inser~o num 
contexto intelectual hostiL Muitos tearicos sociais, como se ve 
pelos ensaios deste volume, naG aceitariam as teses propostas na 
primeira pagina do presente capitulo. Nao poucos diseordariam 
da exisrencia de propriedades genericas, atemporais e universais da 
organiza<;:3.o sociaL Para outros, 0 objetivo da teoria nao seria iso
lar essas propriedades e desenvolver leis e modelos abstratos de 
sua opera<;:3.o. Hi na teoria social, segundo ereio, excesso de ce
ticismo, historicismo, relativismo e solipsismo; em conseqliencia, 
a teoria discute problemas e pessoas ao inves de discutir as dina· 

micas operacionais do universe social. 
o que propus neste ensaio e remontar a visao original de 

sociologia como cieneia, de Augusto Comte. Para defende·la, es· 
bocei uma estrategia geral: construir esquemas analiticos 
sensibilizadores, leis abstratas e modelos analiticos abstratos; uti· 
lizar cada uma dessas tres estrategias analiticas como corretivo 
para as outras duas; finalmente, testar a plausibilidade dessas pro
posi~6es abstratas. Ilustrei semelhante estrategia apresentando 
rninhas proprias ideias sobre processos microinterativos e macro
estruturais. Sao apenas ideias preliminares e provisorias, em for
ma de simples esbo~os. Ainda assim a minha abordagem e ecletica 
e consegue associar as obras de inumeros estudiosos, de sorte que 
os modelos e proposi~6es examinados neste capitulo constituem 
urn resume da teoriza<;.§.o analitica em sociologia contemporanea. 
As melhores perspectivas para a sociologia residem em novos es· 
for~os para construir esse tipo de teoria analitica. 
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ESTRUTURALISMO, POS-ESTRUTURALISMO 
E A PRODUCAo DA CULTURA 

Anthony Giddens 
. ., 

o estruturalismo e tambem 0 pOs-estruturalismo sao tradi~6es 
mortas de pensamento. Apesar das promessas de juventude, nao 
conseguiram promover a revolu¢o que apregoavam na filosofia e 
na teoria social. Na presente discussao, ao inves de escreverMlhes 0 
obituario, indicarei 0 que eles nos transmitiram com respeito a 
posses intelectuais que ainda podemos utilizar. Pois, embora nao 
hajam transformado nosso universo intelectual da maneira que 
pretendiam, chamaram nossa aten~o para alguns problemas de 
considenivel e duradoura importancia. 

Sem duvida, muitos duvidaram que existisse urn corpo de 
pensamento suficientemente CDerente para ser designado como 
"estruturalismo", sem falar da designa~o ainda mais vaga de "pos. 
estruturalismo" (ver Runciman, 1970). Afinal de contas, muitas 
figuras de destaque assim etiquetadas rejeitaram esses termos, 
dizendo-os sem significa~o para suas ideias. Saussure, tido como 
o fundador da lingiiistica estruturalista, mal usa a palavra "estru. 
tura" em sua obra (Saussure, 1974). Levi·Strauss costumava perfi. 
lhar a causa da "antropologia estrutural" e do "estruturalismo" 
em geral, mas, na etapa final da carreira, mostrou-se mais cauteloso 
ao caracterizar desse modo a sua abordagem. Talvez Barthes 
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tenha recorrido bastante, em seus primeiros escritos, a Levi-Straussj 
mais tarde, no entanto, tais conex6es se tornaram muita remotas. 
Foucault, Lacan, Althusser e Derrida divergem radicalmente tan
to entre si quanto das ideias capitais de Saussure e Levi-Strauss. A 
homogeneidade necessaria para se falar de uma tradi,ao filos6fica 
distinta pode pareeer inteiramente ausente. 

No entanto, apesar de tamanha diversidade, ha. urn numero 
de temas que despontam nos trabalhos de todos esses autores. 
Alem disso, exce,ao feita a Saussure, sao todos franceses que se 
emaranharam em redes de influencia e contatos mutuos. Empre
gando os termos "estruturalismo" e "pos-estruturalismo" nas pa
ginas que se seguem, tenho em mente Saussure e Levi-Strauss 
como integrantes da primeira categoria, flcando os auttos na se
gunda. "Pos-estruturalista" e, como se sabe, urn t6tula excessiva
mente frouxo para uma pleiade de autores que, embora reajam 
contra algumas das enfases tipicas do primitivo pensamento es
truturalista, ainda assim the aproveitam certas ideias em sua obra. 
Posto trabalharem esses temas de diferentes maneiras, eis 0 que 
podemos classificar como as caracteristicas persistentes e definiti
vas do estruturalismo e do p6s-estruturalismo: a tese de que a 
lingiiistica, ou mais exatamente certos aspectos de versoes parti
culares da lingUistica sao de importancia fundamental para a filo
sofia e a teoria social como urn todo; a enfase na natureza relacional 
das totalidades, ligada i tese do caciter arbitrario do signo e da 
primazia do significante sobre 0 significado; a descentraliza,ao do 
sujeito; a preocupa<,:ao especial com a natureza da escrita e, por
tanto, com 0 material textual; e 0 interesse no aspecto temporal 
como algo constitutivamente integrante da natureza dos objetos 
e eventos. Nenhum desses temas deixa de suscitar questoes 
importantes para a teoria social contemporanea. Mas tambem 
nenhum deles recebeu, de qualquer dos autores citados, uma 

explica~ao aceit:ivel. 

Problemas de lingiiistica 

No come<;o, 0 estruturalismo foi tanto urn movimento den
tro da lingUistica quanto uma tentativa de demonstrar a impor-
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tancia dos conceitos e metodos da lingUistica para uma ampla 
variedade de questoes tratadas pelas humanidades e pelas ciencias 
sociais. A distin~iio de Saussure entre langue (lingua) e parole (fala) 
pode ser, com justi~a, considerada a ideia-chave da lingUistica es
trutural. A distinsao afasta 0 estudo da "lingua" da esfera do 
contingente e do contextual. Na qualidade de forma estrutural 
ampla, a lingua deve ser isolada dos usos multiplos dos atos parti
culares de fala. Parole e 0 que Saussure chama de "0 lado execurivo 
da lingua", ao passo que langue e «urn sistema de signos onde 0 

elemento essencial unico e a uniao de significados com imagens 
arusticas" (Saussure, 1974). Portanto, a lingua e urn sistema idea
lizado, inferido dos usos particulares da fala, mas independente 
deles. Os conteudos sonoros da lingua sao, de certa maneira, irre
levantes para a analise da langue, pois 0 q~ importa sao as rela
<;6es formais entre os sons, ou marcas, e nao sua subsrnncia real. 
Embora ainda subsistam em Saussure urn certo mentalismo, uma 
certa confian<;a na pSicologia, a lingiiistica se tornou em principio 
alguma coisa distinta das outras disciplinas ocupadas com 0 estudo 
da atividade humana. Tambem a fonemica se isolou da fonerica, 
restando a esta uma imporrnncia relativamente marginal para 0 

nucleo da analise lingUistica. 
Ha uma inconsistencia no amago do conceito saussuriano de 

langue. Por urn lado, a lingua e vista, em ultima analise, como urn 
fenomeno psicol6gico, organizado em termos de propriedades 
mentais. Por outro - como 0 debito aparente de Saussure para 
com Durkheim revelaria -, a lingua e urn produto coletivo, urn 
sistema de representa<,:6es sociais. Conforme salientaram os cnti
cos, se a lingua for essencialmente uma realidade psicol6gica, os 

signos nao serao arbitnirios. Uma vez que as rela<,:6es constituin
tes da lingua seriam esquematizadas nos termos das caracteristi
cas da mente, apresentariam uma forma determinada, controlada 
por processos mentais. Portanto, se a lingua for vista como uma 
realidade mental, 0 signo deixara de ser arbitcirio e sua significa
sao de modo algum podera ser definida por suas rela,oes com 
elementos contempor:l.neos da lingua (Clarke, 1981, p.123). 

Em sentido lato, inumeras formas de lingUistica estruturalis
ta optaram pela versao "psicologica" da langue, em detrimento da 
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versiio "social". Foi par adotar essa abordagem que Chomsky pOde 
realizar a fusiio de ideias hauridas da lingUistica europeia com 
n"l'6es tomadas ao "estruturalismo behaviorista" de Bloomfield, 
Harris e outros lingUistas americanos. Bloomfield e Harris tenta· 
ram separar completamente a linguistica de todo tipo de 
mentalismo ou psicologia. (Bloomfield, 1957; Harris, 1951). Para 
eles, 0 objetivo da lingUistica e analisar a lingua, ate onde possivel, 
unicamente como seqiiencias de sons regularizados. Nao se aten
ta para os envolvimentos interpretativos dos falantes com 0 usc 
lingiiistico. Embora, a primeira vista, essa pastura pare~ visce
ralmente distinta da lingUistica saussuriana, e apesar de seus prin· 
cipais paladinos realmente rejeitarem a diferencia<;iio entre langue 
e parole, ha nela sem duvida algumas afinidades subjacentes, que 
Chomsky logrou revelar. Redefinindo a distin<;iio entre langue e 
parole como uma distin~iio entre competencia e desempenho 
(performance), e dissociando-se de modo radical do behaviorismo 
de Bloomfield e Harris, Chomsky conseguiu reconciliar a base 
mentalista da lingua com urn modelo complexo de lingUistica for· 
mal. Dada essa nova diferencia<;iio, a lingUistica chomskyana con· 
cede obrigatoriamente uma importancia crucial a sintaxe (ver, por 
exemplo, Chomsky, 1968). Seu alvo niio e explicar todas as elo
cu~6es dos falantes dentro de uma comunidade lingUistica parti· 
cular, mas apenas as estruturas sinraticas de urn falante idealiza· 
do. A teoria de Chomsky reintroduz a interpreta~iio, pois a 
identifica<;iio da corre<;iio sintlitica depende do que e considerado 
aceiravel pelos falantes de uma determinada lingua. Ela concede 
tambem alguma prioridade aos componentes criativos da lingua, 
no sentido de que 0 falante competente consegtie gerar urn corpus 
indefinido de senten~s sintaticamente aceitliveis. E provavel que 
a distin<;iio entre comperencia e desempenho, de Chomsky, supe· 
re em alguns aspectos a de Saussure, pois Chomsky possui, pelo 
menos, um modelo de agente lingUistico. Como ele mesmo salienta 
ao criticar Saussure, este tratou a langue sobretudo como urn 
reposit6rio de "elementos de cunha verbal" ou "frases fixag", con· 
trastando·a com 0 carater mais flexivel da parole. 0 que falta e 
uma descri<;iio do "termo mediador" entre langue e parole. 0 agen· 
te e, para Chomsky, 0 locus daquilo que ele considera a "criatividade 
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normativamente governada" da linguagem como sistema 
(Chomsky, 1964, p.23). 

A gramatica transformacional de Chomsky e influenciada por 
algumas das teses de Saussure; outra influencia e a lingUistica da 
Escola de Praga, que por intermedio de Jakobson influenciou tam. 
bern Levi·Strauss. Em termos amplos, podemos afirmar que 0 

grupo de Praga adota antes a concep~ao "social" de langue que a 
"psicoI6gica". Considerando que a lingUistica de Chomsky insiste 
na competencia do falante individual, a lingUistica da Escola de 
Praga concentra-se na lingua como meio de comunica<;:<io. Dessa' 
forma, a semantica nao e completamente apartada da sintaxe e a 
natureza da langue exprime rela~6es de significa<;iio. Como exige 
Trubetzkoy, a lingUistica deveria investigar "que diferen~s f('micas 
se ligam, na lingua em apre~o, a diferen~s1:le significado, como 
esses elementos diferenciadores se relacionam entre si e de acor. 
do com que regras eles se combinam para formar palavras e fra. 
ses" (Trubetzkoy, 1969, p.l2). Privilegiar 0 uso da lingua como 
comunica¢o, alem de enfatizar 0 significado, seria comprometer 
a autonomia da lingUistica tal qual especificada por Saussure (e 
Chomsky). Pareceria entiio que a lingua teria de ser analisada nas 
institui~6es da vida social. Decerto, os lingUistas de Praga se afas. 
taram da distin~ao inflexivel entre langue e parole proposta por 
Saussure, bern como da divisao afim entre sincronia e diacronia. 
Apesar dis so, 0 grupo de Praga insistiu particularmente na 
fonologia, onde 0 sistema sonoro da lingua pode ser estudado 
sem preocupa~6es com as conota~6es externas de significado. As 
primeiras obras de Jakobson, em especial, alimentavam a ideia de 
que uma "revolu<;iio fonol6gica" (termo de Levi,strauss) poderia 
ser desfechada se se analisassem os fonemas em termos de oposi. 
~6es, que sao os tra~os constituintes da lingua como urn todo. 
Embora isso reivindicasse bases metodol6gicas e nao epistemo. 
16gicas, 0 resultado fOi, de novo, remeter a lingUistica ao estudo 
das estruturas internas da langue Oakobson, 1971). 

Em epocas diversas, tanto Levi·Strauss quanto Barthes supu. 
seram que as bases principais do estruturalismo consistiam na 
aplica~ao de procedimentos lingUisticos a outras areas de analise. 
Para Levi·Strauss, a lingUistica estruturalista fornece modos de 
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analise aplicaveis em toda parte e chaves concretas para explicar a 
natureza da mente humana. Em As estruturas e!ementares, ele com· 
para explicitamente seus objetivos com os da lingUistica fonol6gica, 
acrescentando que os lingliistas e os cientistas sociais "nao 56 
aplicam os mesmos metodos, como andam a estudar as mesmas 
coisas" (1969a, p.493). E que a lingUistica estrutural nos permite 
discernir aquilo que, mais tarde, ele considerou "realidades fun· 
damentais e objetivas, farmadas por sistemas de rela<;:6es que sao 
o produto de processos de pensamento inconscientes" (Levi
Strauss, 1968, p.58). Conforme assinala Culler, atribuir a lingUis
tica uma importancia capital para 0 estruturalismo geralmente 
acarreta inumeras implica¢es. Em primeiro lugar, a lingiiistica 
pareee osten tar urn rigor ausente no resta das humanidades e 
ciencias sociais. Em segundo, ela oferece certos conceitos basicos 
aparentemente capazes de ultrapassar seu campo original de apli
ca<;lio - sobretudo langue e parole, talvez, mas tambem as distin
¢es afins entre sintagmatico e paraciigm<itico, significante e signi
ficado, a ideia da arbitrariedade do signo etc. Em terceiro lugar, a 
lingUistica parece oferecer uma serie de elementos para a formula· 
t;aO de programas semi6ticos. Essa ncx;ao, e claro, foi esboyada por 
Saussure e aperfei~oada em alguns detalhes per Jakobson e outros. 

Dadas as conex6es entre lingUistica estruturalista e estrutura· 
lismo em geral, diz.se com frequencia que 0 estruturalismo parti· 
cipou da ampla "reviravolta lingiiistica" que caracteriza a filosofia 
e a teoria social modernas. Eis ai uma conclusao falaciosa, por 
razOes que passo agora a discutir. De um lado, as esperan""s de 
que a lingUistica proporcionaria modelos gerais de procedimento, 
aplicaveis em uma multiplicidade de areas, parecem hoje absoluta· 
mente deslocadas. De outro, a "reviravolta lingiiistica", ao menos 
em suas formas mais valorizadas, nao envolve a extensao de ideias 
tomadas do estudo da lingua para outros aspectos da atividade 
humana, mas antes explora a interseyao entre lingua e constitui
yao de praticas sociais. Aqui, as considerat;6es relevantes dizem 
respeito tanto a critica da lingiiistica estruturalista, como aborda
gem a analise da lingua em si, quanto a avaliat;ao critica da trans
ferencia de ne<;6es tomadas dessa versao para outras esferas de 
explica<;lio da conduta humana. 

Il10.,,,,. ___ _ 

I 

I 
I 

ESTRUTURALISMO, P6S.ESTRUTURALlSMO". 287 

Inumeras criticas, e claro, foram assacadas contra a versao 
saussuriana de lingli.istica - ou, quando menos, contra a imagem 

que dela nos transmitiram seus discipulos -, inclusive as que 

Chomsky fez com muita pertinencia. Nao ha por que recapitula. 
las aqui. Mais importantes para a argumenta~ao a ser desenvolvi. 
da neste estudo sao as falhas compartilhadas por praticamente 
todas as form as de linguistica estruturalista, inclusive a de 
Chomsky. Elas se referem, sobretudo, ao isolamento da lingua 
(ou de certos tra~os considerados fundamentais na estrutura e 
propriedades da lingua) de seu ambiente social. Assim, embora 
Chomsky reconhe~a e mesmo acentue a capacidade criativa do 
ser humano, essa qualidade e atribuida as caracteristicas da mente 

e nao a agentes conscientes que desemp~.!)~am suas atividades 
diarias no ambito das instirui~6es sociais. Con forme dedarou um 
observador, "0 poder criador do individuo deve ser tomado logo 
que seja reconhecido e dado a urn mecanisme inscrito na consti

tui~ao biologica da mente" (Clarke, 1980, p.l71). Apesar de, sob 
muitos aspectos, ser a forma mais aprimorada e sofisticada de lin
gUistica estrutural, a teoria de Chomsky revelou-se incapaz de 
compreender certos aspectos absolutamente elementares da lin. 
gua. Essa falha nao e tanto da natureza bastante insatisfatoria da 
divisao entre sintaxe e semantica, mas, principalmente, da identi
fica<;lio dos aspectos nudeares da competencia lingUistica. Segun. 
do Chomsky, 0 falante idealizado pode, inconscientemente, abo 
sorver regras que tornem possivel a produt;ao e compreensao de 

qualquer senten"" gramatical de sua lingua. Ora, esse nao e de fato 
um modelo apropriado de competencia. Quem pudesse, em qual
quer contexto, produzir uma (mica sentent;a, sintaticamente cor
reta, porem, seria tratado como uma aberrat;ao_ A competencia 

lingUistica pressup6e nao apenas 0 dominio sintatico de senten. 
yas, mas 0 controle das circunstiincias em que determinados tipos 
de senten"" sao viaveis. Nas palavras de Hymes: "A pessoa adqui. 
re competencia a respeito de quando falar e quando calar, 0 que 
falar com quem, quando, onde e como" (Hymes, 1972, p.277). 
Em suma, 0 dominio da lingua e inseparavel do controle da varie. 
dade de contextos em que essa lingua e utilizada. 
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A obra de autores rao dispares quanta Wittgenstein e Garfinkel 
nos conscientizou do que isso significa tanto para a compreensao 
da natureza da lingua quanto para a apreensao do caniter da vida 
social. Saber uma lingua significa certamente conhecer regras sin
titicas, mas, igualmente importante, saber uma lingua e adquirir 
urn conjunto de recursos metodo16gicos para, ao mesmo tempo, 
produzir senten<;:as e constituir (e reconstruir) a vida social nos 

contextos diarios da atividade social (Giddens, 1984, cap, 1), Nao 
quer dizer que saber uma lingua seja conhecer uma forma de vida, 
ou antes, uma serie de formas de vida entrela<;adas: conhecer uma 
forma de vida e poder aplicar certas estraregias merodicas ligadas 
a qualidades indiciais dos contextos em que se executam as pniti
cas sociais. Para essa compreensao da lingua, os lingiiistas nao 
possuem 0 grau de auto-suficiencia que Saussure, a Escola de Pra
ga, Chomsky e outros propalaram, nem faria muito sentido sus
tentar, como Levi-Strauss algumas vezes pretendeu, que a vida 
social e "como uma lingua". A lingu.istica nao pode fornecer urn 
modelo analitico da natureza da ayao ou das institui<;:6es sociais 
porque, fundamentalmente, ela s6 se explica gra<;as a compreen
sao destas. A "reviravolta lingiiistica" nao passa de urn afastamento 
da lingliistica, concebida como uma disciplina de formayao inde
pendente, rumo ao exame da coordenayao mutua de lingua e pnixis, 

A natureza relacional das totalidades 

Nas doutrinas de Saussure, 0 caniter relacional da langue esti 
intimamente associado a tese da arbitrariedade do signo e a enfa
se na imporrancia dos significantes em detrimento da preocupa
yao tradicional com os significados, Diz-se com freqiiencia que a 
diferencia¢o saussuriana entre langue e parole, concedendo prio
ridade aquela sobre esta, reflete a ideia de Durkheim segundo a 
qual as qualidades dos todos sociais sao mais que a soma de suas 
partes. Mas isso sem duvida e um erro e subestima a sutileza com 
que Saussure designa a forma sisremica da langue, Ao explicar a 
langue como um sistema de diferen<;as, Saussure reformula a natu
reza tanto do que 0 "todo" e quanto do que as "partes" sao, ressal
tando que cada qual s6 pode ser definido nos termos do outro, 
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Afirmar que a lingua e urn sistema sem termos positivQs, ou seja, 
farmada pelas diferen<;:as existentes entre os sons, mostra que as 

"partes" sao assim apenas em virtude das mesmas caracteristicas 

que compoem 0 "todo", A ideia e fundamental por demonstrar 
que a totalidade lingliistica nae "existe" nos contextos do usa da 

lingua, A totalidade nao est:i "presente" nas exemplifica<;6es que 
constituem seus tra<;os, 

o liame entre essa visao e a no<;ao de caniter arbitnirio do 
signo e facilmente especificado, A afirma<;ao da natureza arbitni
ria do signo pode ser lida como uma critica das teorias objetivas 
do significado e das teorias da referenda ostensiva. Mas essa criti

ca nao provem do tipo de demonstra~ao que Wittgenstein, Quine 

e outros fi16sofos posteriores iriam fazer, s~i~ndo a qual 0 usc de 
itens lexicais nao "corresponde" a coisas e acontecimentos do 
mundo, A critica de Saussure baseia-se inteiramente na ideia da 
constitui<;ao da langue por meio da diferen<;a, Considerando-se 
que a palavra extrai sua significa<;iio apenas das diferen<;as 
estabelecidas entre ela e outras palavras, as palavras nao podem 
"significar" seus objetos. A lingua e forma, nao subsrnncia, e so 
consegue gerar significayao gra<;as ao jogo interne de diferen<;as, 
Oa-se praticamente 0 mesmo com a relayao entre as palavras - ou 

senten<;:as - e os estados mentais que as acompanham, ou com a 

relayao entre as palavras e os objetos/acontecimentos exteriores. 

A enfase na constitui<;ao da totalidade por meio da diferen<;a 
talvez pare<;a repelir os significantes ao inves de acolhe-Ios, pois 0 

que importa nao e 0 que se usa para significar, mas sim as diferen

<;as que criam 0 "espacejamento" entre eles. Entretanto, a concen

trayao nas propriedades dos significantes parece fluir mais pron
tamente das teses de Saussure, em virtude da rejei<;ao a algo 
"subjacente" a lingua que explique seu caniter (afora a vaga pre
sunyao de algum tipo de qualidade mental inata), Se a subsrancia 
real revestida pelos significantes pouco importa, sem as diferen
<;:as criadas pelos sons, marcas e outros diferenciadores nenhuma 
significayao existiria. Portanto, 0 programa da semi6tica nao e 
apenas urn acess6rio da lingiiistica na formula<;:ao saussuriana, 
mas uma coextensao do exame da langue em si. 
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o caniter relacional dos todos, a natureza arbitniria do signo 
e a noc;ao de diferen~a sao conceitos que permeiam as perspecti
vas estruturalistas e pos-estruturalistas de um modo geraL Ao 
mesmo tempo, constituem a fonte dos tra~os principais que sepa
ram os autores estruturalistas de seus epfgonos p6s-estruturalis
tas. Jakobson e Levi-Strauss fornecem casos obvios da utiliza~ao 
direta da ideia saussuriana sobre 0 carater relacional das totalida
des. Para 0 primeiro, 0 estruturalismo se define em termos do 

estudo dos fenomenos "tratados. nao como urn aglomerado me
cinico, mas como um todo estrutural" (Jakobson, 1971, p_711). 
Levi-Strauss vai mais Longe quando sustenta que "0 estruturalis
mo aurentico ". busca acima de tudo apreender as propriedades 
inttinsecas de certos tipos de ordem. As propriedades nada ex
pressam que lhes seja exterior" (Levi-Strauss, 1971, p.561-2)_ No 
entanto, a propria critica de Jakobson a Saussure deixa claro que 0 

principio da identifica~ao de rela~6es por meio da diferen<;a pode 
ser isolado da afirma~ao de que a langue e um todo nitidamente 
definivel. As fronteiras do "todo" que e a langue de Saussure ou 0 

corpus lingiiistico de Chomsky, conhecido do falante competente, 
sao extremamente dificeis de trayar. Pode-se, pois, sustentar que 0 

empenho em examinar a natureza da diferen<;:a em si e mais im
portante que 0 principio do estabelecimento da coerencia da tota
lidade. No ambito da lingiiistica, Jakobson iniciou esse empreen
dimento com sua tentativa de enfocar as propriedades estruturantes 
basicas dos codigos e nao os parametros desses codigos. 

A filosofia de Derrida radicaliza ainda mais nesse ponto. Sua 
negayao cia "metafisica da presen<;:a" deriva diretamente de seu 
tratamento da ideia da diferen~ como elemento constitutivo, nao 
apenas dos modos de significac;ao, mas tambem da existencia em 
geral (Derrida, 1976, 1978). Derrida nao buscava propriedades 
universais da mente nem tentava construir de modo algum uma 
filosofia sistematica. Em sua discus sao de Levi-Strauss e do estru
turalismo nas ciencias sociais, Derrida enfatiza 0 carater inexequivel 

do programa de Levi-Strauss, baseando-se em contradi~6es supos
tamente implicitas no texto desse autor. 0 estudo de Levi-Strauss 
sobre as culturas orais seria, paradoxalmente, uma forma de 
"logocentrismo" ocidentaL A critica de Derrida da metafisica da 
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presenya provem, mais ou menos diretamente, de urn exame das 
implica~6es da ideia de diferen~a tal qual apontada de inicio por 
Saussure e contrastada com noyoes de negayao existentes na obra 
de Hegel, Freud e outros. Gra<;as it distin~ao entre langue e parole, 
Saussure pode inserir a ideia de diferen~ num "sistema virtual" 
fora do tempo_ A transformac;ao da versao saussuriana de diferen
~a na dif[erance de Derrida foi realizada pela introdu~ao do ele
mento temporal. Diferenciar e tambem diferir (adiar). Sendo as
sim, pergunta Derrida, como podeni alguma coisa, como as formas 
de significac;ao, ser considerada presen~a? Os escritos de Saussure 
ja encerram a noyao da "totalidade ausente" que e a lingua. Nessa 
ideia de totalidade, porem, subsiste ainda a nostalgia da presen~a, 
segundo Derrida. Toda significa~ao opera por meio de tra~os: 
trayos de lembranya no cerebro, 0 esmoree4fnento dos sons a medi
da que VaG sendo emitidos, trayos que a escrita deixa. 

A inversao de Derrida da prioridade usual concedida it fala 
sabre a escrlta denuncia a preocupac;:ao com os significantes em 
detrimento dos significados. Tambem isso se origina, em parte, 
de uma critica imanente a Saussure. Para Derrida, a fala parece 
representar urn momento em que forma e significayao estao pre
sentes ao mesmo tempo. Depais de percebermos, con forme 0 

proprio Saussure demonstra, que is so nao e possivel, somos leva
dos a questionar 0 pressuposto de que a fala constitui a expressao 
mais elementar da lingua. Quando ou~o minha propria fala, e 
como se as palavras proferidas fossem meros veiculos de meus 
pensamentos: a lingua envolve e expressa a consciencia. 0 acesso 
aos conteudos internos da consciencia e considerado a base real 

das significac;:oes inerentes a lingua, que a escrita s6 pode recapturar 
de modo indireto. Em pontos cruciais de seu exame da estruturac;ao 
da lingua por meio da diferenya, entretanto, Saussure renuncia as 

unidades sonoras em favor de exemplos tomados da escrita. As
sim, por exemplo, qualquer letra do alfabeto pode ser grafada de 
varias maneirasj tudo 0 que importa e que ela se distinga de ou
tras letras que poderiam eventualmente ser confundidas com ela_ 
A escrita surge como a melhor ilustra~ao da diferen<;a. As caracte
risticas de ausencia e adiamento implkitas na natureza dos textos 
escritos indicam as condi<;6es de significa~ao em geraL A fala 
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"personaliza" a lingua vinculando-a aos pensamentos do falante_ 
Na verdade, a lingua e essencialmente anonima, jamais proprie
dade de falantes individuais, e sua forma depende de proprieda
des retroativas_ Sem duvida, Derrida nao pretende com isso con
ceder, a escrita concreta, primazia sabre insrancias de fala (0 que 
nao faria sentido), tanto mais que a escrita e historicamente urn 
elemento novo em compara¢o com a prevalencia das culturas 
orais. Ao contnirio, a lingua e uma "proto-escrita" (archi-ecriture), 
um processo do espacejamento e repeti<;iio temporal de fenomenos 
significativQs. A proto-escrita, sustenta Derrida, "e invocada pelos 
temas da arbitrariedade do signo e da diferen<;a" , mas "jamais pode
m ser reconhecida como objetD de ciencia".1 Quer dizer, nao cleve set 
o objeto de investiga<;iio de uma lingilistica nao-Iogocentrica_ 

A no<;ao do caniter arbitnirio do signo e responsavel nao ape
nas por alguns pontos fortes, mas tambem pela duradoura fra
queza que contamina as tradi<;oes estruturalista e p6s-estrutura· 
lista de pensamento_ Tal como foi formulada por Saussure, a 
doutrina do carater arbitrario do signa apresenta, ela propria, urn 
aspecto arbitrario. Esse terma "arbitrario" nao e particularmente 
feliz para 0 fenomeno em apre<;o_ Conforme Saussure reconheceu 
plenamente, as conven<;:6es atinentes ao uso lingiilstico decerto 
nao sao arbitnirias no sentido de que 0 usuario da lingua pode 
escolher qualquer possibilidade express iva que queira_ Ao contni
rio, 0 usc aceito e fortemente coercitivo. Mais importante, -porem, 
e que a tese da natureza arbitraria do signo se revela, ao final, 
bastante obscura, sobretudo porque insiste antes na natureza do 
Significado que na do significante_ Se Saussure quis dizer que as 
palavras apresentam apenas uma conexao convencional com os 
objetos que designam, disse 0 obvio. Se - 0 que parece ser frequen
temente 0 caso em sua argumentac;:ao - a natureza arbitraria 
do signo equivale a ideia de que a lingua e constituida pela diferen<;a, 
sem duvida isso tern implical10es para a natureza da significayao, 
implicac;:6es que no entanto nao sao buscadas porque a natureza 
dos significados permanece em grande medida inexplicada. 
Saussure, evidentemente, quis dizer que a significac;:ao de uma 

1 Citado em Culler, 1979. 
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palavra nao e 0 objeto a que essa palavra pode referir-se; todavia, 
como em parte alguma ele analisa a natureza da referencia, tal 
alega<;iio permanece nao elucidada filosoficamente_ 0 resultado e 
a confusao percebida por Benveniste, que observa: 

Embora Saussure afirmasse que a ideia de "irma" nao esta vin
culada ao significante s-6-r [soeur], 0 que de teve em mente foi ape
nas a realidade da ""'M_ Quando aludiu a diferen", entre b-o-f[boeuil 
e o-k-s [ox, boiJ, referiu-se, a despeito de si mesmo, ao fato de esses 
dois termos aplicarem-se a mesma realidade. Portanto, a coisa expres
samente excluida da defini<;:ao, num primeiro momento, a ela retorna 
por outros caminhos_ (Benveniste, 1971, p_44) 

Os escritos de Saussure promoveram uma "retirada para 0 

cooigo" que, desde entio, caracterizou OS4:utores estruturalistas e 
pos-estruturalistas_ Ou seja, a descoberta de que os componentes 
da langue so possuem identidade gra<;as a sua diferencia<;iio den
tro do sistema geral afasta a lingua de quaisquer conexoes 
referenciais com 0 mundo objetivo. 0 pensamento estruturalista 
e pos-estruturalista nao conseguiu e!aborar um computo de refe
rencia e, seguramente, nao e por acaso que essas tradiyOes de 
pensamento tanto se concentraram na organiza<;:§o interna dos 
textos, onde 0 jogo dos significantes pode ser analisado como um 
assunto interno (ver Giddens, 1979, cap_ 1 ss)_ Cumpre notar que, 
embora a "retirada para 0 c6digo" tenha sido promovida pelas 
';nfases saussurianas a medida que iam sendo modificadas e adap
tadas por autores subseqiientes, essa "retirada" jamais foi real
mente consolidada pela discussao filosofica_ Ela proveio da assi
mila<;iio da doutrina da natureza arbitniria do signo com a do 
pape! da diferen<;a_ 

Os escritos de Derrida sao, de certa maneira, 0 produto mais 
sofisticado da transi<;iio do estruturalismo para 0 pOs-estruturalis
mo. Apesar de suas obras parecerem, a primeira vista, muito dis
tantes do espirito anglo-saxiio, ha afmidades estreitas entre etas e 
as teses apresentadas pe!o Wittgenstein da ultima fase_ Ao impug
nar a "metansica da presen<;:a", Derrida nao se afastou muito, em 
objetivos ou metodos, da tentativa de Wittgenstein de espica<;ar as 
aspira<;6es da metafisica em Philosophical Investigations [Investiga-
0;6es filos6ficasJ (I953)_ Para ambos os autores, os objetivos da 

----< 
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metafisica nao podern ser simplesmente reexaminados ou atua
lizados: tern de set "desconstruidos" e nao "reconstruidos", pais 
repousam em premissas enganosas. Nos dais casos, insinua-se que 
isso ocorre em virtude da rna compreensao da natureza da realida
de, Nao existem essencias a serem apreendidas por formu1a~6es 
lingiiisticas adequadas, Wittgenstein mostra-se tao firme quanto 
Derrida ao dedarar que nem palavras nem senten~as pressup6em 
algum tipo de imagens mentais correspondentes que Ihes deem 
significa~ao, nao mais que os objetos ou eventos do mundo exte
rior a que certas palavras podem ser aplicadas_ Wittgenstein, com 
certeza, protestaria contra a ambiyao de Derrida de ampliar 0 con
ceito de escrita, mas concordaria com ele em que a lingua nao 
cleve set interpretada nos termos das signfica<;:6es subjetivas dos 
agentes individuais. A rejei~ao, por parte de Wittgenstein, da tese 
da "lingua privada" nao e, obviamente, 0 equivalente direto cia 
ado~o, por parte de Derrida, da ideia de escrita, mas em ambas 
as instincias a lingua e necessariamente uma produ~o "anoni
rna" e, portanto, "impessoal". 

Se Wittgenstein levou a serio a ideia de diferen<;a, e assunto 
no minima discutivel. Ainda assim, em sua elabora~o da n~o 
de jogos lingiiisticos, 0 "espacejamento" de elocU(;:6es e atividades 

ocupa posi~ao central. Tanto 0 carater retroativo quanto 0 carater 
relacional da lingua sao ressaltados. Todavia, parece inequivoco 
que as linhas principais de desenvolvimento da filosofia wittgens
teiniana sao mais defensaveis que as elaboradas na esfera do p6s
estruturalismo. Ao inves de promover uma "retirada para 0 cooi

go", Wittgenstein procura compreender 0 carater relacional de 
significa~o no contexta das prOticas sociais. Sua resoluta dedica
crao a lingua corrente tende a inibir preocupa~6es com poesia, 
arte ou literatura. Mas nao parece haver impedimento 16gico visi
vel a extensiio das ideias de Wittgenstein para esses dominios, 
posto que a visao de lingua e significa~o apta a ser extraida de 
sua filosofia (ou pelo menos de algumas no~6es basicas dessa filo
sofia) sejam mais sofisticadas que as oferecidas pelo estruturalis
mo e 0 pos-estruturalismo (assunto que retomarei mais adiante). 

o carater insatisfat6rio da tese da arbitrariedade do signo, tal 
qual se difundiu pelas tradi<;Qes estruturalista e p6s-estruturalista, 
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empobreceu radicalmente os trabalhos sobre significa~o que es
sas tradi~6es poderiam oferecer. A preocupa~o com os significantes 
a custa dos significados e, em grande parte, uma enfase refor<rada 
por essa circunstiincia. Para Wittgenstein, a significa~o dos itens 
lexicais deve ser buscada na mesda de lingua e pratica, dentro do 
complexo de jogos lingiiisticos vigentes nas formas de vida. Se, sem 
duvida, essa visao (tal qual 0 pr6prio Wittgenstein a formulou) 
deixa de parte alguns problemas fundamentais de significa~o -
sobretudo em que sentido, se algum ha, a compreensao da signifi
ca~o implica a apreensao da veracidade de certas dasses de declara
<;6es -, ela representa com certeza uma perspectiva bastante tertiI. 

A descentraliza~o do sujeito . ., 
Embora a expressao "descentraliza~ao do sujeito" tenha se 

associado, de modo peculiar, ao estruturalismo e ao pos-estrutu
ralismo, as ideias ai implicitas derivam de fontes mais' amplas. 
Como gostam de salientar os proprios autores estruturalistas e 
pos-estruturalistas, a psicamilise ja mostrou que 0 ego nao reina 
em sua propria casa, sendo suas caracteristicas reveladas s6 por 
urn desvio atraves do inconsciente. Embora essa nao Fosse a 
interpreta~ao de Sartre, as obras de Heidegger, de 0 seT e 0 tern· 
po em diante, segura mente afirmam 0 primado do ser sobre a 
consciencia (Heidegger, 1978). Alem disso, ha mais que uma 
conexio difusa entre Freud, Heidegger e Nietzsche. Com efeito, 
os escritos de cada urn desses autores tendem a figurar com 
destaque na obra dos adeptos do p6s-estruturalismo. Dito isso, 
fica claro que podemos discernir as origens da no~ao de "sujeito 
descentralizado" em Saussure. 

Segundo Saussure, a lingua e urn sistema de signos constitui
do por diferenc;as e em rela~ao arbitraria com os oHetas. Se indui 
objetos do mundo exterior, deve abranger tambem as caracteristi
cas do produtor de lingua, 0 falante. Assim como a significa<;ao 
de "arvore" nao e 0 objeto arvore, a significa~ao de termos refe
rentes a subjetividade humana, em especial 0 "eu" do sujeito 
pensante ou atuante, nao podem ser os estados de consciencia 
desse sujeito. Como qualquer outro termo numa lingua, "eu" se 
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consritui em signo apenas por causa de suas diferen<;as em rela-;ao 
a "tu", "nos", "des" etc. De vez que "eu" s6 tern sentido por set 

urn elemento da totalidade "anonima", nao ha por que conceder
lhe algum privilegio filos6fico distinrivo, Saussure nao desenvolve 
diretamente essa ideia. Alem disso, suas teses sao urn tanto confu
sas em razao da persisrencia de urn certo mentalismo em seus 
escritos. Coube, pais, a DuttOS desenvolver 0 que Saussure deixou 

pela maior parte implicito, e eles nao hesitaram em faze-Io: nao 
hi, com efeito, nenhum tema que aparelfa com mais freqiiencia 

na literatura do estruturalismo e do p6s-estruturalismo, 
Levi-Strauss versou menos explicitamente a descentraliza-;ao 

do sujeito do que a maioria de seus sucessores, No entanto, em 
certa medida, seus escritos foram 0 elo mediador entre Saussure e 
as criticas do "humanismo" na filosofia p6s-estruturalista, Alu
dindo a analise que fez dos mitos, Levi-Strauss ressalta, numa 
dedara<;:ao famasa, que pretende mostrar "nae como os homens 

pensam em forma de mito, mas como os mitos atuam na mente 
dos homens sem que des se deem canta do fato"; ou enta~, que 
"os mitos traduzem a mente que os elabora utilizando 0 mundo 
do qual ela mesma faz parte" (Levi-Strauss, 1969b, p.l2, 341), 
NaG hi urn lieu penso" nessa caracteriza910 cia mente humana. As 

categorias inconscientes da mente sao 0 pano de fundo contra 0 

qual se revelam os sentimentos de individualidade. A consciencia 
se terna passivel grayas a estruturas mentais que nao the sao 

imediatamente acessiveis. 

~~--

A descentraliza-;ao do sujeito surge sob varios disfarces na 
literatura estruturalista, Na discussao de Foucault sobre 0 come
<;0 e 0 fim da "idade do homem", ela e primordialmente urn con

junto de observa~oes hist6ricas a respeito da evolu-;ao da filosofia 
e cultura ocidentais como urn todo, Em Barthes, e uma serie de 
reivindica<;6es sobre a natureza dos autores em face de seus tex

tos, Em Lacan, e parte da tentativa de reformular os conceitos 
principais da psicanalise, dando-se aten<;ao especial, e claro, a ideia 

de que 0 inconsciente exemplifica certos aspectos da lingua, T udo 
isso partilha uma atitude critica em relayao ao cartesianismo e a 

qualquer filosofia (por exemplo, algumas versoes da fenomenologia) 
que encare a consciencia como urn principio sobre 0 qual se podem 
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fundar as pretensoes de conhecimento, "Penso, logo existo" per
de qualifica<;ao em diversos niveis. 0 "eu" mio e imediatamente 

acessivel a si mesmo, ja que deriva sua identidade do envolvimento 
num sistema de significa<;ao. 0 "eu" nao e a expressao de urn 

nucleo constante de identidade que constitua sua base. 0 "ser" 

sugerido pelo "existo" independe da capacidade do sujeito de 
empregar 0 conceito "eu". Aquilo que Lacan chama de "discurso 

do Outro" seria a Fonte tanto da capacidade do sujeito de empre
gar 0 "eu" quanto da afirma<;ao existencial em "existo". Como 

sustenta Lacan: "0 Outro e, portanto, 0 sitio onde se constitui' 0 

Eu que fala a quem 0 escuta, aquilo que e dito por urn sendo ja a 
resposta, enquanto 0 outro decide escuti-Io quer 0 primeiro te
nha ou nao falado" (Lacan, 1977, p,453), 

Todos os autores acima mencionad0il concordam quanta a 
irrelevancia do autor para a interpreta<;ao do texto. 0 escritor nao 
e uma presen<;:a a ser desvelada no escrito. Assim como 0 primado 

concedido ao autor e uma expressao hist6rica do individualismo 
da Idade do Homem, assim 0 "eu" do autor e uma forma grama

tical e nao urn agente em carne e 0550. la que 0 texto se organiza 

em termos de jogo interne de significantes, pouco importa a nos
sa compreensao 0 que seu criador ou criadores quiseram colocar 

nele, Os autores est:l.o em toda parte e conseqiientemente em 
parte alguma de seus textoSj como diz Barthes, "urn texto e ... urn 

espa~o multidimensional em que toda uma variedade de escritos, 
nenhum deles original, se mistura e se choca" (Barthes, 1977, 
p.l46), Isso, repetimo-Io, nao e uma conciusao especificamente 
do ambito do p6s-estruturalismo. A tese da "autonomia" dos tex
tos, cultivada por Gadamer e extraida originalmente de Heidegger, 
pode sob certos aspectos ser diretamente comparada a das tradi
~oes do pensamento frances (Gadamer, 1975), Em nenhum caso 
se presume que 0 autor tenha algum ripo de rela-;ao privilegiada 
com seu texto. Assim, tanto a analise textual quanta a critica 

literaria precisam romper decisivamente com as perspectivas 
"intencionalistas" . 

o tema da descentraliza-;ao do sujeito deve, sem duvida, ser 
levado a serio por quem quer que se interesse pela filosofia ou 
teoria social modernas, Entretanto, embora a perspecriva basica 
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deva ser certamente admitida, 0 modo particular com que e elabo
rada no estruturalismo e no pos-estruturalismo revela-se falho. 
Rejeitar a ideia de que a consciencia (a consciencia de si ou 0 

registro sensorial do mundo exterior) possa embasar 0 conheci
mento e participar de uma das mais importantes transi<;:6es da 

moderna filosofia. As formas de filosofia, e portanto os modos de 
analise social baseados nelas, que postulam urn acesso imediato a 
consciencia acham-se hoje inteiramente desacreditados. Dado que 
algumas escolas de pensamento, sobretudo a fenomenologia, esti
veram estreitamente associadas a tais pontos de vista filos6ficos, 

a rejei~ao destes sem duvida compromete tambem as proprias 
escolas. Todavia, os estudos estruturalistas e pos-estruturalistas 
sobre a descentraliza~ao do sujeito estio inevitavelmente ligados 
as vers6es de lingua e inconsciente associadas a lingG.istica estru

turalista e sua influencia. 0 desvio necessaria para se recuperar 0 

"eu" nao 56 e tornado, de modo muito ample, atraves da lingua 

como e filtrado por uma teoria lingiiistica particular. Se situar
mas a lingua nas pniticas sociais e rejeitarmos a distinyao estrutu

ralista/pos-estruturalista entre consciente e inconsciente, alcan

<;aremos uma concep<;:ao diversa do sujeito humano - como agente. 

Voltarei a esse tema mais adiante. 

Escrita e texto 

Numa compara~ao entre Wittgenstein e Oerrida, vale inda
gar por que este da tamanha prioridade ao tema da escrita en
quanta aquele pouco se preocupa com sua significa~ao. 0 zelo de 
Oerrida pela escrita esm intimamente ligado il sua rejei~ao da 
metafisica da presen~a. Oiz ele: 

Nenhum elemento pode funcionar como signo sem se relacio
nar a outro elemento que nao esteja meramente presente. Esse vin
culo significa que cada "elemento" - fonema Oll grafema - se consti

tui por referenda aos trayos que nele deixam os outros elementos da 
sequencia ... Nada, nos elementos ou no sistema, esni jamais sim
plesmente presente ou ausente. (Derrida, 1981, p.92) 

J.. 
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Assim, na visao de Derrida, e urn erro supor que a escrita seja 

um modo particular de dar expressao il fala. A escrita - no senti
do lato que Derrida empresta ao termo - exprime, mais claramen

te que a fala, a natureza relacional de significa~o no espac;o e no 
tempo. Com mais propriedade falariamos de temporalidade e 
espacialidade da significa~o do que de sua "ocorrencia" num dado 
contexto, Ha aqui alguma semelhanc;a com 0 que Wittgenstein 
tern a dizer, tanto com respeito a "desconstruc;:ao" de questoes 

metafisicas sobre tempo e espac;:o quanto com respeito ao modo 
pelo qual se diz que tempo e espa~o constituem a identidade dos 
objetos ou eventos. Examinando criticamente as reflexOes de Santo 
Agostinho sobre a natureza do tempo, Wittgenstein afirma que os 
enigmas com que ele se engalfinhou sao vazios de conteudo por. 
que repousam na enganosa atribuic;:ao de·uma essencia a tem

poralidade. 0 que precisa ser elucidado, na verdade, e a "gramati
ca" do tempo. 0 tempo nao possui essencia, portanto nao ha 

formula~6es abstratas capazes de explicar sua natureza. Apenas 
no desdobramento dos eventos e que logramos experimentar e 
observar a temporalidade. Pode-se alegar que, de fato, Wittgenstein 
nao arrisca 0 passo seguinte, e, como Derrida (e antes dele 

Heidegger), considera 0 tempo e 0 espac;:o elementos constitutivos 

dos eventos e objetos. Penso, porem, que nao hi meio de enten

der a filosofia de Wittgenstein a nao ser presumindo-se que isso 
faz parte da analise que ele desenvolve. 

A luta de Wittgenstein com a forma - sua ojeriza a escrever 
em estilo narrativo e 0 carater aparentemente desalinhado das 
Investiga<;6es filos6ficas - apresenta uma inequivoca afinidade com 
o usa, por parte de Derrida, de varios tipos de inovac;:oes gnificas. 

Com efeito, ambos os autores queriam exprimir visOes que nao 

cabem em "descric;:oes". Ambos asseveravam que a presenc;:a de 

algum tipo de realidade, fisica ou mental, nao e 0 que articula os 
componentes significativos dos sistemas de significa~o. 

As limitac;6es da visao da escrita, de Oerrida, podem ser de
tectadas quando consider amos 0 que esta implicito em sua 
"temporalidade" e "espacializa<;:ao". Sua concepyao de "escrita" 

constitui urn desdobramento direto da separac;:ao saussuriana en

tre 0 significante e 0 mundo exterior dos objetos e eventos. Derrida 

<~, 
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participa da "retirada para 0 texto", 0 universe dos significantes 

caracteristico das tradi¢es do pensamento estruturalista e p6s
estruturalista como urn todo. Seu "texto" e 0 texto do jogo das 

diferenc;:as inerentes a significa~ao como taL Embora a n000 de 
di!ferance tome possivel a Derrida apreender a temporalidade, 
seu tratamento do espa~o e puramente nominaL Em outras pala
vras, embora fale de "temporalidade" e "espacializa~ao", isso vem 
a dar no mesma. A "extensao" cia escrita, pressuposta no 
espacejamento de sons e sinais, e 0 mesma fenomeno constituido 

por sua diferencia~o temporaL A imagem wittgensteiniana do 
carater relacional da significa~o, tal qual expressa na organiza<;:ao 
de praticas sociais, nao implica 0 celapso do tempo em espa<;:o. 

Tempo e espac;o nao entram na estruturayao da significayao atra

yeS da dimensao "plana" da escrita - ainda que conceituada como 

proto-escrita -, mas atraves da contextualidade das proprias prati
cas sociais, Durante muito tempo, os filosofos influenciados por 
Wittgenstein se confundiram na pressuposi~ao de que a significa
~o de palavras ou sentenc;:as consistia em seu usc, Longe dis so: 
parece que n6s simplesmente substituimos, pelo "uso" , os objetos 

aos quais as palavras correspondiam em teorias anteriores de signi

fica~o. Mas 0 que importa nao e 0 "uso" e sim 0 processo de usar 
palavras e frases nos contextos de conduta social. A significa~o 
nao e construida pelo jogo dos significantes, mas pela inters~o da 
produ~ao de significantes com objetos e eventos do mundo, 
enfocados e organizados pelo agente. A ser isso correto, como 
penso que e, a prioridade da escrita sobre a fala, postulada por 
Derrida, tem de ser questionada. E que a fala - ou antes, a conver· 
sa - ~a a impor-se a outros meios de significa<;:ao. A conversa, 

que ocorre em contextos cotidianos de atividade, e 0 "veiculo" 

,.fundamental da significa~o porque opera em contextos compor
tamentais e conceituais saturados, A escrita (em seu sentido mais 
estrito e convencional) possui certas propriedades distintivas que 
podem ser explicadas com precisao apenas quando as opomos ao 
carater cotidiano da conversa, A constitui~o da significa~o, nes· 
sa conversa, condiciona alem disso as propriedades significativas 
da escrita e dos textos . 
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A enfase de Derrida na escrita da corpo a toda uma filosofia. 
Ha, porem, tres outros sentidos, mais modestos, nos quais as 
tradi<;:6es estruturalista e p6s-estruturalista tendem a gerar uma 

preocupa~ao com a escrita, Um deles diz respeito ao vinculo en· 
tre escrita e poder, Tanto em Levi·Strauss quanta em Foucault, 
esse tema e explorado por meio da rela~o entre oralidade e escri. 
ta, 0 metodo estruturalista de Levi·Strauss parece aplicar·se uni
camente as culturas orais. As sociedades sem escrita sao "culturas 

frias" porque existem no quadro da tradi¢o reiterada, transmiti

da pelo exemplo e de boca em boca, Civiliza~o pressupae exis
tencia de escrita, que e, em primeirissimo lugar, urn meio de po

der administrativo e nao s6 uma maneira nova de exprimir 0 que 

foi antes formulado na fala, A escrita nao apenas produz "hist6. 
ria" como exige novos modos de ajustameriro ao mundo material 

e ao mundo social. Sociedade e natureza passam a ser vistas em 
termos de dinamismo e transforma~o, nao mais em termos de 

satura~o do presente pelo passado, Na obra de Levi·Strauss, esse 
tema nunca e desenvolvido minuciosamente, ja que ele nao nos 
oferece uma analise das civiliza<;:6es. Ao contnirio, as sociedades 

dotadas de escrita formam um pano de fundo contra 0 qual as 
caracteristicas distintivas das culturas orais podem ser mais facH
mente assinaladas, 

Em Foucault, a preocupa~o com os vinculos entre escrita, 

oralidade e poder aparece mais direta e extensamente. Foucault 
mostra que 0 discurso das ciencias sociais e da psiquiatria nao 

forma apenas um conjunto de teorias e achados sobre um "dado" 
assunto. Ao contnirio, os conceitos e generaliza<;:6es desenvolvi

dos nessas disciplinas constituem novos campos para 0 exerci

cio do poder, Esses campos de poder sao codificados pela escri. 
ta e dela dependem, A manuten~ao de registros escritos - por 
exemplo, de decis6es judiciais ou laudos psiquiatricos - e im. 
prescindivel para as form as de organiza~ao disciplinar que' 
Foucault tenta analisar, 

Ao mesmo tempo que, por meio do registro de eventos, a 
escrita "faz" hist6ria, os individuos cujas atividades nao chamam 

a aten~o dos redatores desses registros sao excluidos da "hist6. 
ria". Ou seja, embora suas atividades fa<;:am "hist6ria" no sentido 
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do £luxo de acontecimentos, nero em atcs nero em ideias eles 
integram essa apropria~ao reflexiva do passado, que e a historia 
escrita. Assim, como salienta Foucault em Eu, Paul Riviere (1978), 
os arquivos policiais dos criminosos e vagabundos constituem urn 
dos poucos meios pelos quais aqueles que nao pertencem por 
escrito a historia podem figurar em seu campo de discurso. 

o segundo sentido no qual 0 tema da escrita retorna constan· 
temente no estruturalismo e pos-estruturalismo e 0 fascinio geral 

pelos textos. AD esbo~r urn programa para a semiologia, Saussure 
abriu a possibilidade de urn estudo dos sistemas signicos que ul· 
trapassa em muito 0 material textual. 0 apelo por urn desenvolvi· 
mento da semiologia foi ouvido e muitas obras subsequentes aper· 
fei~oaram a ideia de que qualquer diferen~ cultural propicia meios 
de significa~ao. Mas, embora a ideia de uma disciplina unificada 
da semiologia, ou semiotica, tenha seus advogados, e preciso dizer 
que 0 estudo dos signos culturais permanece, no todo, urn empr.,. 
endimento dificil. Os adeptos do estruturalismo e do pos-estrutu· 
ralismo continuam a recorrer ao texto como sua preocupac;ao prin
cipal. E decerto nao e por acaso que essas tradi<;6es de pensamento 
tiveram mais influencia no campo da literatura do que em qual· 
que! outro dominic. 

A absor~ao nos textos simboliza alguns dos principais pontos 
fortes, e ao mesmo tempo a fraqueza mais consistente, das tradi

~6es estruturalista e pos-estruturalista. Por urn lado, ela permitiu 
aos autores dessas tradi~6es desenvolver analises sem paralelo na 
filosofia anglo-saxa. A teoria do texto se tornou fundamental para 
certas questOes filosoficas elementares, sendo elucidada gra~s ao 
exame dessas questOes. Os filosofos e teoricos sociais de expres· 
sao inglesa, excetuando-se os representantes da esfera relativa

mente especializada da critica literaria, contribuiram pouquissimo 

para essa discussao. Por outro lado, a intensa preocupa¢o com os 

textos trai limita~Oes nos estudos sobre a natureza da significa¢o 
que podem ser acompanhadas a partir de Saussure. A tese do 
carater arbitrario do signo, tal qual Saussure a elaborou, tende a 
elidir a diferenc;:a entre textos que procuram farnecer uma descri
¢o veridica do mundo e textos ficcionais. 0 valor positivo dessa 
elisao e de fato demonstrado, por exemplo, no tratamento sutil 
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do usa de mecanismos figurativos nos textos cientificos. Sua fra

queza se mostra quando vern a lume a quesmo que tern perturba

do essas tradi<;:oes: como vincular 0 texto ao mundo exterior? As 
tradi~6es estruturalista e pos·estruturalista nao apenas falharam 
na tentativa de produzir relatos de referencia capazes de dar senti. 
do as realizac;oes cientificas: elas se isola ram mais ou menos com

pletamente do estudo da conversa cotidiana. Ora, a conversa corio 
diana e nada menos que aquele "meio de vida no mundo" onde se 
entrecruzam referencia e significac;ao. Pelo menos, creio ser esse 0 

caSOj e creio tambem que investigar tal questao pode nos permitir 

chegar a urn acordo quanto as mais entranhadas deficiencias do 
estruturalismo e do p6s-estruturalismo. 

o terceiro sentido no qual essas tradi~6es de pensamento 
tendem a gerar preocupac;ao com a escrl~ -diz respeito a escrita 

como processo ativo. 0 termo «escrita" e ambiguo porque pode 
referir-se ao que e registrado num determinado meio ou ao pro

cesso de registrar. No que toea a este ultimo sentido, a escrita 
passou tambem a significar a feitura de livros de imagina~ao ou 
invenc;ao. Na cultura moderna, 0 "escritor", ou autor liteni.rio, 
costuma gozar de muito prestigio. Abordando 0 tema do "autor", 

os estruturalistas e os p6s-estruturalistas conseguiram contribuir 

bastante para nossa compreensao da produc;ao cultural. Hi aqui, 
obviamente, uma not6ria superposic;ao com 0 tema mais geral da 

descentraliza~ao do sujeito. A fonte da "criatividade" exibida nos 
textos nao deve ser buscada no individuo ou individuos que os 
escrevem. 0 texto gera seu proprio livre jogo de significantes, 
constantemente acessiveis a apropriac;ao e reapropriac;ao por su
cessivas gera~6es de leitores. Tambem aqui, vislumbramos interes. 
santes conexoes entre estruturalismo, pos-estruturalismo e 0 re

cente desenvolvimento da hermeneutica. Na obra de Gadamer e 
outros, con forme ja ressaltei anteriormente, voltamos a encontrar 

a afirmac;ao da autonomia do texto em face de seu autor e a enfase 

na multiplicidade de leituras que os textos podem ensejar. Os 
processos de ler e escrever se confundem, sendo a leitura conside-

rada como a estabiliza~ao temporaria do espectro indefinido de 
significa~6es gerado pelos processos da escrita. Mas de novo nos 
deparamos Com pontos fracos caracteristicos. A escrita e as vezes 
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encarada como se os textos a si mesmos se escrevessem - e relegar 
o autor ao papel de urn nebuloso assessor da escrita e manifesta
mente algo de insatisfatOrio. Podemos reconhecer a importancia 
do tema da descentraliza,ao do sujeito, e conseqiientemente a 
necessidade de construir urn "autor" j mas nao apreenderemos 0 

processo de escrita a menos que tentemos recombinar satisfatoria
mente os elementos que foram descentralizados. 0 estruturalis
mo e 0 p6s-estruturalismo se mostraram, a meu ver, incapazes de 
descrever satisfatoriamente a a~ao humana, em grande medida 
por causa das falhas ja notadas; e essa fraqueza reaparece sob a 
forma de tendencia a equacionar a produ~ao de textos com sua 
"produtividade" interna. 

Historia e temporalidade 

Nos trabalhos de Saussure, e como se 0 tema da temporalidade 
estivesse amplamente reprimido. Afinal, a grande inova,ao de 
Saussure foi tratar a langue como atemporal. Enquanto as formas 
anteriores de lingiHstica se contentavam em rastrear as mudanc;as 
no uso de itens lingiiisticos, a de Saussure entronizou a lingua 
como sistema no apice da analise lingiiistica. A langue nao existe 
num contexto espa~o-temporal: e construida inferencialmente a 
partir das praticas concretas dos usuarios da lingua_ Sem duvida, 
Saussure percebeu a diferenc;a entre 0 estudo sincronico integran
te da analise da langue e a analise diacronica consistente em rastrear 
as mudanc;as reais no uso lingiiistico. Quer pretendesse ou nao 
dar prioridade a sincronia sobre a diacronia, e certo que muito 
do prestigio posterior de seus escritos se deve a diagnose das 
propriedades da langue. Paradoxalmente, no entanto, foi essa 
enfase que tendeu a estimular uma preocupa~ao constante com 
a temporalidade no seio do pensamento estruturalista e pos
estruturalista. 

Muitos dos problemas levantados aqui surgem com mais cla
reza na obra de Levi-Strauss. A repressao metodologica do tempo, 
obsesvavel na conceP<rao saussuriana de langue, e traduzida por 
Levi-Strauss na repressao substantiva do tempo, implicita nos codi
go~ organ'izados por intermedio de mitos_ Os mitos nao extraem 
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tanto a temporalidade da vida social quanto propiciam uma 
mobiliza<;iio particular de tempo que os separe daquilo que mais 
tarde e entendido como "historia". A no<;iio de Levi-Strauss de 
tempo reversivel e oposta deliberadamente ao movimento do tem
po na hisroria, onde se encara a "hist6ria" como urn mapeamento 
linear da mudan<;a social (Levi-Strauss, 1966). Conforme 0 pro
prio Levi-Strauss enfatizou em seu debate com Sartre, preocupa
~o com hist6ria naa e 0 mesma que preocupayao com tempo. 0 
adagio marxista segundo 0 qual "as seres humanos fazem hist6-
ria" expressa realmente 0 dinamismo de uma determinada cultu
ra, mas naa retrata 0 passado da exisrencia humana corno urn 
todo. As culturas "quentes" existem num intercimbio dinamico 
com seu ambiente, mobilizando-se por dentro na busca de trans
forma<;iio sociaL A cultura moderna acelera vigorosamente esse 
dinamismo. Para nos, entia, a historia se tarna 0 desdobramento 
linear de datas, dentro do qual certas formas de mudan<;a sao 
mapeadas. As culturas orais sao genuinamente "pre-hist6ricas" 
quando contrastadas com essa dinamica. Para elas, 0 tempo naa e 
mobilizado como historia. Assim, a escrita da histOria se acha 
associada a propria historicidade que separa as culturas quentes 
de suas precursoras orais. 

Embora a concep,ao das estruturas da mente humana, de 
Levi-Strauss, tenha sido muitas vezes tida por a-historica, talvez 
seja mais acurado supor que ele procurou explicar com sutileza e 
detalhe 0 que a histOria e em face da temporalidade. As vezes se 
disse mesma que Levi-Strauss e "anti-hist6rico", mas tal afirma
~ao nao capta a finura com que sua discussao opoe tempo e 
historia. 0 estruturalismo, tal qual concebido por Levi-Strauss, 
decerto nao se mostrou refratirio a hist6ria como pretenderam 
alguns. Na verdade, empenhou-se naquilo que Foucault mais 
tarde chamou de uma "arqueologia", 0 mergulho na consciencia 
historica das culturas quentes para recuperar 0 nivel de 
temporalidade ~aracteristico das formas de cultura que domi-, 
nam a "hist6ria" humana. \ 

Em Derrida, obviamente, a temporalidade se revela funda
mental para a critica da metafisica da presen,a. Diferenciar e tam
bern diferir, e 0 tempo nao se separa da natureza da significa,ao. 
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A passagem da presen~a para a ausencia torna·se 0 meio de com· 
preender a temporalidade. Aqui, a questiio nao e tanto a "hist6· 
ria", real ou escrita, mas a compreensao do ser como vir-a-ser. 
Para Derrida, 0 tempo esci ligado II natureza de seu exame das 
limita~oes do estruturalismo praticado por Levi·Strauss. E parte 
integrante do processo gra<;:as ao qual a significa¢o gera urn jogo 
de acep~oes (Culler, 1979). Ao substituir, segundo Culler, "a an
gUstia do infinito regresso pele prazer cia cria<;:ao infinita") Derrida 
afirma a evanescencia do processo de significa<;:ao: tudo deveria 
set entendido "como urn movimento ativo, urn processo de 
desmotiva~ao e nao uma estrutura definitiva" (Derrida, 1981, 
p.103). Ja critiquei essa tese, mas agora acrescento que a tenden
cia a reduzir tempo a espacejamento de significa~ao na verdade 
impede uma abordagem adequada das rela~oes tempo-espa~o no 
ambito das quais ocorrem as praticas significativas. 

Foucault escreve como historiador e e sobretudo em sua obra 
que os temas da temporalidade e da analise estrutural sao explo
rados. A critica de Foucault a "hist6ria continua" esm, a seu vet, 
intimamente relacionada com a necessidade de descentralizayao 
do sujeito. A hist6ria nao apenas carece de uma teleologia geral: 
num sentido importante, sequer e resultado da ayao dos sujeitos 
humanos. Seres humanos nao fazem hist6ria: a hist6ria e que faz 
seres humanos. Quer dizer, a natureza da subjetividade humana 
deve-se a processos de desenvolvimento hist6rico. A hist6ria con
tinua depende da certeza de que 0 tempo nada dispensara sem 
reconstitui-Io numa nova unidadej da promessa de que, um dia, 0 

sujeito - na forma de consciencia hist6rica - podera de novo domi
nar, trazer de volta as coisas que a diferen~ mantem a distincia, 
para nelas descobrir como que a sua morada (Foucault, 1973, p.l2). 

Ve-se que 0 estilo de Foucault, ao escrever hist6ria, nao acom
panha 0 tempo cronol6gico. Nem depende da descri~ao narrativa 
de uma sequencia de eventos. Ler Foucault e uma experiencia 
incomoda para quem esci acostumado a modos mais ordodoxos 
de escrever hist6ria. Os t6picos nao sao discutidos na ordem tem
poral e ha interrup~6es quando 0 lei tor espera continuidade na 
descri\ao. Pouco se diz a respeito das influencias causais que pos
sam estar motivando as mudan~s ou desvios que Foucault analisa. 
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No entanto, por mais obscuras que possam ser suas reflexoes 
epistemol6gicas, ele deixa suficientemente claro que seu estilo hist6-
rico deriva de uma visao particular do tempo e da natureza his· 
tOrica da escrita da hist6ria. 0 passado nao constitui uma area de 
estudo formada pela oculta~ao do tempo. Se 0 fluxo do tempo 
passado possui alguma forma, e a do baralhamento de camadas 
de organiza~ao epistemica, que precisam ser escavadas pela "ar
queologia". Ha mais que urn eco de Levi-Strauss na visao 
foucaultiana segundo a qual a hist6ria e uma forma de conheci
mento entre outras - e certamente, como essas outras, uma ma
neira de mobilizar 0 poder. 

Ter separado 0 tempo da hist6ria, ter mostrado que existem 

propriedades de sistemas de significa~a9..fora do tempo-espa~o e 
ter relacionado tudo is so a um reexame da natureza do sujeito 

humano - eis as principais realiza\oes do estruturalismo e do 

p6s-estruturalismo. Entretanto, sob esses e outros aspectos ja dis

cutidos, os resultados nao sao inteiramente satisfat6rios. A manei

ra com que Foucault escreve hist6ria vale pelo impacto. Mas, a 
despeito de suas refinadas discussoes metodol6gicas, 0 jeito com 
que pratica hist6ria permanece profundamente idiossincratico. 

Nao se obtem nenhuma unifica~ao real entre a diagnose de 
epistemas "atemporais" e os processos generativos da organiza

~ao e mudan<;a hist6ricas. Depois de descentralizar 0 sujeito, 
Foucault nao se mostra mais capaz de desenvolver urn relato 
convincente da a\ao humana do que os outros escritores das 

tradi\oes estruturalista e p6s-estruturalista. Aceita-se prontamen

te que "a hist6ria nao tem sujeito" j 0 problema e que a hist6ria 

de Foucault parece nao ter sujeito ativo nenhum. E hist6ria sem 
a~ao. Os individuos que aparecem nas analises de Foucault mos
tram-se como que impotentes para determinar seus pr6prios 

destinos. Alem dis so, a apropria~ao reflexiva de hist6ria, funda
mental para a hist6ria na cultura moderna, nao desponta no 
nivel dos pr6prios agentes. 0 historiador e urn ser que reflete, 
conscio da influencia da escrita hist6rica na determina~ao do 
presente. Entretanto, essa qualidade de autocompreensao nao 
parece estender-se aos agentes hist6ricos. 
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Significa~o, produ~o cultural e escrita 

Nao se pode desenvolver adequadamente uma teoria da pro· 
dU<;ao cultural sem uma visao apropriada da natureza dos agentes 
humanos. Ao exigir uma "teoria do sujeito" em lugar do pressu
posto de que a subjetividade e 0 nivel imediato da experiencia, 0 

estruturalismo e 0 pos-estruturalismo nos deram uma grande con

tribui<;ao, mas uma contribui<;ao que de modo algum e exclusiva 
dessas tradic;6es de pensamento. Vale a pena, contudo, insistir na 
necessidade de uma interpreta<;3.o, nao do sujeito, mas do agentej 
nao da subjetividade apenas, mas da a<;ao. "Sujeitos" sao, antes de 
tudo, agentes. Na explica~ao da a<;ao humana, devemos trazer a 
baila dois elementos que costumam faltar ou ser menosprezados 
nos estudos estruturalistas. Urn deles e 0 que chamei, em outra 
parte, de "consciencia pnitica" j 0 outro, a contextualidade da a'rao. 
o pensamento estruturalista tende a operar em termos de con
traste entre consciente e inconsciente. Para Levi-Strauss e Lacan, 
o inconsciente representa "a face oculta" da lingua. E aquilo que 
nao se pode dizer por palavras, mas torna possivel dize-las. Bern, 
podemos aceitar que 0 conceito de inconsciente seja necessario 
para explicar genericamente por que os agentes agem de certa 
maneira. Podemos aceitar tambem que a rela<;ao entre 0 verbalizavel 
e 0 naa-verbalizavel tern importiincia elementar na atividade hu· 
mana. Mas se, ao contnirio do estruturalismo e do pOs-estrutura
lismo, quisermos inserir a vida humana em quadros de a~ao prati
ca, chegaremos a uma visao diferente da adotada por essas escolas 
de pensamento. 0 que nao pode ser posto em palavras, como diz 
Wittgenstein, e aquilo que tern de ser feitD. A a~ao humana nao 
resulta de impulsos programados. Ao contnirio, 0 ato de monitorar 
racionalmente 0 que fazem e, para os seres humanos, parte inte
grante do que fazem. Essa monitora~ao nem sempre e expressa 
discursivamente, mas conduzida no nivel da consciencia pratica. 
Ainda assim e extraordinariamente elaborada, urn aspecto 
indissociavel are mesmo das atividades humanas mais corriqueiras. 

Ao falar de contextualidade de a<;ao, pretendo reformular a 
diferen~ entre presen~ e ausencia. A vida social humana pode ser 
entendida em termos de rela~s entre individuos que se "movem" 
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no tempa-espa~o, associando a<;ao e contexto, e diferenciando 
contextos, entre si. Os contextos formam "cenarios" de ayao a 
cujas qualidades os agentes costumam recorrer para orientar 0 

que fazem e 0 que dizem uns aos outros (Giddens, 1984, cap. 1). 
A percepyao comum desses cemirios de ayao constitui urn elemento 
fixador no "conhecimento mutua" grayas ao qual os agentes en
tendem 0 que os cutros fazem e dizem. 0 contexto nao cleve ser 

identificado com aquilo que torna idiossincnitico urn segmento 
particular de a<;ao. Cenarios de a~ao e intera~ao, distribuidos ao 
longo do tempo-espa'Yo e reproduzidos no "tempo reversivel" das 

atividades coticiianas, integram a forma estruturada que tanto a 
vida social quanta a lingua possuem. 

Segundo essa visao, presume-se que a significayao esteja 
saturada nos cenarios de a~ao pratica. Os ·""ntetidos significativos 
engendrados na lingua nao existiriam se nao fosse a natureza 10-
calizada, embora reproduzida, das pniticas sociais. A temporalidade 
e a espacialidade sao essenciais para a gera«3.o e manuten<;ao dos 
conteudos significativos, tanto na ordenac;:ao dos cenarios quanta 
no uso reflexivo desses cenarios para 0 intercambio verbal. Ao 
inves de "fala", que parece muito formal, vamos nos referir a "can
versa". A conversa, troca casual de ideias nos cenarios da vida 
cotidiana, e a base de todos os aspectos mais complexos e forma
lizados do uso da lingua (pelo menos, e 0 que pretendo sustentar 
aqui). Mais que qualquer outro, Garfinkel mostrou que a conver
sa opera por meio da indexicabilidade do contexto e dos "recur
sos metodologicos" que os agentes utilizam para produzir um 
mundo social "significativo" (Garfinkel, 1984). A indexicabilidade 
nao deve ser confundida com a dependencia contextual. Tal 
identifica<;ao suscitou urn dos mais graves problemas durante a fase 
inicial dos estudos etnometodol6gicos. A indexicabilidade se refe
re ao uso do cenario para a produ~ao de liberdade contextual, 
como se refere ao uso de itens especificos de urn tempo e lugar 
particulares para a gera<;ao de significa<;ao. 0 fato de a significa· 
~ao ser produzida e sustentada pelo emprego de recursos meta
dol6gicos e vital para a corre~ao dos lapsos do estruturalismo e 
do p6s-estruturalismo. A significa~ao nao esm nos c6digos ou nos 
conjuntos de diferen~as associados a langue. 0 uso de clausulas 

~'.l 
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"et coetera", formula<;:6es e autros recursos metodo16gicos organiza 
contextualmente a significayao. Urn usuario competente cia lin
gua naG apenas domina 0 quadro de regras sintaticas e semanticas 
como a gama de conven<;:6es praticadas nos contextos diarios da 
atividade sociaL 

A analise cultural examina a relac;ao entre discurso e aquilo que 
doravante chamarei de "objetos culturais". Por objetos culturais, 
entendo artefatos que escapam de contextos de presenc;a/ausencia, 
mas se distinguem dos objetos em geral porque incorporam formas 
"ampliadas" de significayao. Nessa defini<;ao, os textos sao 0 princi
pal tipo de objeto cultural, mas, nos tempos que correm, precisa· 
mos incluir ai os meios da comunica9io eletronica. Os objetos cuI
turais contrastam de modos definidos com 0 usa cia lingua como 
conversa. Podemos enumerar assim essas caracteristicas: 

1 Os objetos culturais pressup6em urn distanciamento entre 
"produtor" e "consumidor", qualidade partilhada com todos os ar
tefatos materiais. Todos os artefatos materiais, e nao apenas os 
objetos culturais, envolvem urn processo de "interpreta<;:ao" algo 
distinto do que esta implicito na monitora~ao da conversa dentro 
de contextos de co-presen<;:a. Na conversa comum, os individuos 
costumam empregar uma diversidade de aspectos de cenario a 
fim de compreender os outros e "engrenar" 0 que eles proprios 
dizem nesse processo de compreensao. A interpreta<;:ao de objetos 
culturais ocorre sem a incidencia de certos elementos de conheci

mento mutuo pressupostos na co-presen<;:a em urn cenario e sem 
a monitora<;:ao coordenada que os individuos co-presentes fazem 
como parte da continuidade da conversa. 

2 Em consequencia disso, 0 "consumidor" ou receptor torna
se mais importante que 0 produtor no processo interpretativo. 
Em contextos de co·presen<;a, a produc;ao e a interpreta~ao dos 
atos de fala tendem a mesclar·se, como parte da natureza serial e 
solidaria da conversa<;:ao. 

3 Os objetos culturais, it diferen~a dos artefatos em geral, 
apresentam as seguintes caracteristicas: 

(a) Um veiculo de transmissao durdvel atraves dos contextos. 0 
"veiculo" se refere tanto a substiincia fisica do objeto cultural quanta 
a seus processos de dissemina~ao atraves de diferentes contextos. 
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(b) Um meio de armazenamento, No caso dos objetos culturais, 
isso pressup6e uma codificafiio. ''Armazenamento'', aqui, significa 
a coleta de tra~os pelos quais a informa~ao possa ser "resgatada" 
da evanescencia da conversa. A informa<;:ao nao pode ser armaze
nada como sao armazenados os recursos materiais. Conforme 
postulam os estruturalistas e pos-estruturalistas, ela e armazena

da como especifica<;:ao de diferen<;:as. "Codifica<;:iio" refere-se as 

propriedades ordenadas das diferen<;as entre os tra<;os. 
(c) Um meio de recupera<;ao. Recuperar informac;ao e dominar 

as formas de codifica<;ao que ela incorpora. A recupera~ao pressu· 
poe urn agente humano dotado de certas habilidades como a leitu· 
ra. Pode pressupor tambem, pelo menos nos dias de hoje, 0 uso 
de recursos mecanicos sem os quais nao ha acesso ao material 
codificado. ,., . 

A natureza dos objetos culturais s6 pode ser entendida em 
relat;ao com a conversa. Todos reconhecem que existe urn vinculo 
estreito entre cultura, lingua e comunicat;ao. Como se viu, esse 

vinculo deve ser entendido it luz do papel fundamental que a 
conversa, em contextos de at;ao pnitica e co-presen<;:a, desempe

nha na gera<;ao e manuten<;ao do significado. A lingua e urn meio 
de comunica~ao, mas a comunica~ao nao e 0 "objetivo" da conver

sa. Ao contrario, a conversa se exprime e e expressa no variado 
leque de atividades a que da corpo, A importiincia dos objetos 
culturais e informacionais reside no fato de eles introduzirem no· 
vas media<;:6es entre cultura, lingua e comunicat;ao. Na conversa, 
o agente e 0 cemirio constituem os meios gra<;:as aos quais a cultu

ra se liga a comunica<;:§.o. Em contextos de a<;:ao pnitica, a comuni
ca<;:ao por intermedio da conversa sempre tern de ser "trabalhada" 

pelos participantes, embora muito desse "trabalho" seja feito rati· 
neiramente, como parte do processo de monitora<;:ao reflexiva na 

monitora<;:ao pratica. Os objetos culturais rompem essa simetria. 
Uma vez que a lingua "veiculada" por objetos culturais ja nao e 
conversa, ela perde a satura<;:ao nas propriedades referenciais que 

o uso lingiiistico possui nos contextos da a<;:ao diaria. Como tra<;:o 
visivel ou recuperavel, separado da imediaticidade dos contextos 
de conversa, 0 significante assume importiincia peculiar. A preo
cupa<;ao do estruturalismo e do p6s-estruturalismo com a escrita 

~f 
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e 0 significante, em detrimento do significado, pode sem duvida 
ser associada a isso. A diferen~a entre significante e contextos 
pniticos de ac;ao privilegia ao mesmo tempo a comunicac;ao, em 
resultado do maior esfor~o de interpreta~ao que se torna necessa· 
rio. A comunica¢o deixa de ser 0 resultado mais ou menos indis
cutivel dos processos metodologicos usados para manter conver
sa~6es. Tarefas hermeneuticas mais definidas e explicitas devem 
ser empreendidas a fim de se forjar 0 elo comunicativo entre 0 

objeto cultural e seu interprete. Sendo assim, nao surpreende que, 
como disciplina formal, a hermeneutica nas<;a das dificuldades 
encontradas na interpretac;ao de textos. Se jamais se destacou um 
elemento de hermeneutica no estruturalismo ou no pos-estrutu· 
ralismo e porque, primariamente, abordou-se a significa<;:ao em 
termos de organizac;ao interna de codigos, ou jogo de significantes, 
e nao de "recupera<;:ao de significacrao". 

Que e escrita e are que ponto ela contribui para a autonomia 
dos textos? Que rela<;:ao, se alguma ha, existe entre as inten<;:6es 
do autor e a interpretac;ao subsequente de seus textos? Devera 
uma "teoria do texto" ser essencialmente uma teoria da leitura? 

Essas sao perguntas que precisam ser enfrentadas na esteira do 
impacto produzido pelo estruturalismo e pelo pos·estruturalis· 
mo, os quais, no minima, obrigaram-nos a encara-las de uma rna

neira nova. 
Nao podemos explicar 0 que e lingua e 0 que e significac;ao 

por meio da escrita. Nesse ponto, Derrida esm errado. Deveria
mos afirmar a preponderancia, nao do discurso, mas da fala sobre 
a escrita. Oat nao se infira, porem, que a escrita e simples mente 
uma "representa¢o" da conversa. Por razoes ja mencionadas, nao 

poderia ser assim. Tal como a inven~ao da escrita introduziu algo 
de novo na historia, a produc;ao de textos exige qualidades distin
tas das que se aplicam na conversa diaria. As origens da escrita 
sao certamente importantes para se apreender sua significa¢o 
geral. A escrita nao surgiu como um meio de descrever objetos ou 
eventos do mundo; ela era, no inicio, apenas urn modo de recor
dar - armazenamento em sua forma mais pura. Nas antigas civiliza
¢es agririas, a escrita era urn instrumento administrativo que pos

sibilitava a coordenac;ao dos recursos materiais e da ac;ao humana 
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no tempo e no espa90. Portanto, a escrita nunca foi uma "tradu
~ao" do verbal para 0 visual. Ela apontava e exprimia novos mo
dos de coordena~ao de atividades no tempo e no espa~o. Os tex
tos primitivos - listas, inventirios - nao tern autores. Mais 
importante que a pessoa que os produzia era a pessoa para quem 
eram produzidos e 0 uso que deles se faria (Giddens, 1981). 

Infere-se dai que a escrita diverge da conversa nao apenas 

quanto as caracteristicas intrinsecas de cada uma delas, mas tam

bem quanto as formas mais amplas de organizac;ao social em que 
se inserem. Em certo sentido, a escrita da primazia a "espacialidade" 
sobre a "ternporalidade", ausente na conversa. E isso, seguramen
te, e mais importante que 0 mero fato de a escrita ser visual e a 
conversa, auditiva. A conversa (ao contrario da tese de Saussure) e 
sequencial e serial e nao linear. A escrita nae' apresenta diferencia
c;ao temporal, embora, e claro, se pressuponha tal diferenciac;ao 
em qualquer processo de leitura de texto, A ordem espacial da 
escrita, por outro lado, nao imp6e ao leitor a mesma coen:;:ao 
sequencial imposta pela conversa, dado que esta se situa "fora do 
tempo". Ou seja, 0 leitor deve seguir 0 texto do comec;:o ao fim, 
mas pode espiar 0 fim antes do come~o, e assim por diante. 

Depois de ultrapassar a fase do simples inventario, a escrita 
se abre para a "arte" de um modo diferente da conversa. Mesmo 
as formas mais triviais da conversa cotidiana exigem imensa habi
lidade e boa dose de conhecimento. A conversa pode tornar-se 
arte no sentido de que formas particulares de convenc;ao ou in
venc;:ao sao empregadas para garantir certos fins expressivos ou 
comunicativos. Contar hist6rias, exibir senso de humor, discursar 
e dramatizar, isso existe em todos os tipos de sociedade. 0 "suces
so" dessas formas verbais, entretanto, depende diretamente de 
seu desempenho em contextos de co-presen<;a. Concebida como 
urn processo de produc;:ao e nao como uma forma, a escrita artisti
ca apresenta caracteristicas muito diferentes. Escrever nao e atuar 
para um publico. As habilidades de um escritor nao dependem de 
sua capacidade de utilizar as qualidades disponiveis em contextos 
de co-presen<;a para influenciar os outros do modo desejado, A 
conversa e, necessariamente, uma produc;:ao individualizada; a es

crita, nao. 0 discurso possui carater sequencial porque apenas 

'i~ 
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urn falante pode se expressar num determinado tempo e num 
dado contexto de co-presen,a. Em se tratando da escrita, quase 
sempre e irrelevante para qualquer dos termos pelos quais 0 "su
cesso" do texto possa ser avaliado se urn ou muitos individuos 
foram responsiveis por sua prodw;ao. Textos de extensao variavet 
tern de ser produzidos durante periodos de tempo, que podem ser 
longos. Enquanto 0 "trabalho" participa da constru,ao de signifi
ca<;a,o ate na conversa mais casual, 0 texto tende a ser "trabalha" 
num sentido mais amplo. E urn "labor" potgue disciplina e origi
nalidade se conjugam para moldar 0 espacejamento da escrita. 

A lingua corrente e "aberta" num sentido muito importante. 
Inumeras palavras e frases empregadas nas conversas diirias nao 
possuem defini~6es lexicais exatas. Mas, como mostrou 
Wittgenstein, nem por issa a lingua corrente e necessariamente 
vaga ou indefinida. 0 que the da precisao e seu uso contextual. 
Cenarios de conversa sao utilizados pelos participantes para de
terminar a natureza do que esti sendo dito. A abertura da escrita 
e bern diferente - algo que pode ser obscurecido pelo fato de 
formas lingiiisticas similares, como a metifora e a metonimia, 
poderem set empregadas tanto na conversa quanta na escrita. A 
abertura da escrita deriva da "suspensao" de referencia que ela 
pressupee. Precisamos ter cuidado ao especifiear 0 que isso quer 
dizer. A escrita pode ser usada, e quase sempre 0 e, em referenda 
a objetos e eventos do mundo. Urn caso 6bvio e, por exemplo, 
uma lista. As propriedades referenciais da escrita nao dependem 
das qualidades referenciais da conversa, embora sempre as explo
rem. Significa<;:ao e referencia em geral aparecem combinadas na 
conversa, nao porque esta se oriente sobretudo para a descri<;:ao, 
mas porque e praticada e organizada dentro de contextos pratieos 
de a<;:3.o. Ou seja, a significa<;:ao se sustenta pela conexao constante 
entre conversa e modalidades de experiencias cotidianas. As propri
edades referenciais da escrita nao podem ser conectadas dessa ma
neira a cenarios. Em consequencia, a declara<;:§.o mais seca e fria
mente referencial pode ser lida ret6rica ou figuradamente, e 
vice-versa. Como 0 demonstram os exemplos de haicai japoneses, 
se uma demonstra,ao for de fato necessaria, uma lista pode muito 
bern ser lida como urn poema. 

~ ..• -- ----
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Todas essas considera<;:6es sao relevantes para a questao da 
autonomia dos textos. 0 problema tradieional de saber are que 
ponto se consegue entender urn texto sem referenda as inten<;:6es 
do autor pode ser encarado tanto IIluz dessas considera,ees quan
to do exame da a,ao, indicado mais acima. Os agentes, segundo 
Schutz, alimentam projetos globais para cuja execu<;ao a 
intencionalidade de suas atividades e organizada (Schutz, 1972). 
A reda,ao de urn texto pode envolver urn ou mais projetos desses. 
Quer dizer, ao produzir urn texto ele tera em mente urn certo 

numero de objetivos. Mas esses objetivos talvez nao sejam tao 
relevantes para a compreensao do texto quanta para a monitora<;:§.o 
reflexiva implicita no trabalho de constru<;ao do texto. 0 texto, 
repetimos, e urn "trabalho" no sentido de que pressup6e urn pro
cesso cronico de produ<;:ao "monitorada". P01tanto, 0 "autor" nao 

e nem urn amalgama de inten<;:6es nem uma serie de sedimentos 
ou tra,os deixados no texto. E, antes, urn produtor que trabalha 
dentro de cenarios especificos de a<;ao pratica. 

[sso nao responde a pergunta que tern polarizado a discussao 
sobre a natureza dos textos: existira mesmo uma interpreta<;:ao 
"correta" do texto, estabelecida em rela<;:ao as inten<;:6es do autor? 
Contra 0 "relativismo textual", Hirsch e outros sustentaram que 
a intenyao do autor fornece uma base para se recuperar 0 sentido 
original de urn texto. Aqui, "inten<;:ao" s6 se pode entender como 
"projeto" na acep,ao de Schutz. Mas percebemos facilmente que 
os projetos que induzem urn autor a produzir urn texto sao talvez 
apenas perifericamente relevantes para seu leitor. Os autores re
solvem escrever urn dado texto por uma serie de motivos parti
culares: alcan<;:ar fama, ganhar dinheiro, obter auto-satisfa<;:ao etc. 
Alem do mais, nao faz muito sentido indagar 0 que urn texto, 
como urn todo, "significa". Melhor fariamos se pergunmssemos 0 

que significa uma frase ou paragrafo isolado, ou que argumento 
foi desenvolvido ao lange do texto - 0 que e inteiramente consis
tente com a {rase corriqueira "0 que voce quer dizer?" Se exarnina
mos esse tipo de pergunta quando aplieada a textos, fica claro que 
nada esti sendo indagado a respeito de seu produtor. Se alguem 
pergunta: "Que quis dizer Marx nessa se<;:ao do Capital?", nao 
esta decerto interessado nas caracteristicas de Marx como pessoa. 



~ 
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. Poderiamos, na maioria dos casos, substituir tal pergunta pela 
inclagayao mais anonima: "Que quis dizer 0 autor?" Na conversa 
comum, quando perguntamos: "Que quis x dizer com isso?", pro
vavelmente tencionamos saber" que pretendeu ele ao dizer x?" Ou 
seja, abordamos 0 problema da for<;a elocucionaria do que foi 
dito. Todavia, a pergunta pode implicar tambem "que quis [mean] 
ele comunicar?" "Querer" [meaning, significar}, nesse sentido, im
plica segundo Grice que 0 falante "pretenda, ao proferir x, produ· 
zit urn efeito sabre cutra OU outras pessoas fazendo-as reconhecer 
que essa era sua intenc;aa" (Grice, 1957; ver tambem Grice, 1982). 
Aqui, significado [meaning] equivale a inten~ao comunicativa, e 
pode-se mostrar que essa inten~ao s6 pode ser percebida quando 
os participantes de um dado contexto de interac;ao compartilham 
formas de conhecimento mu.tuo. Na conversa comum, a inten~o 
comunicativa e detectada pela interroga~aa direta e pela ref or
mulac;aa por parte do falante original. Nao parece haver razao 
para negar que podemos interrogar da mesma maneira um texto. 
[sto e, podemos perguntar qual foi a intenc;ao comunicativa de 
uma dada se<;ao do texto. Estancla 0 autor ausente, procuraremos 
responder a pergunta investigando as formas de conhecimento 
mutua implicitas no que ele escreveu. Ha, portanto, criterios para 
a exatidao das interpreta~6es. 

Tais criterios, no entanto, bern como os tipos de material que 
devem ser canhecidos para que se possa confirma-los, sao com
plexos. Fundamentalmente, requerem 0 exame dos cenarias de 
produc;ao do texto como trabalho. Cumpre saber muita coisa so
bre os motivos que levaram 0 autor a produzir 0 texto e sobre os 
recursos utilizados em sua produc;ao. Mas cumpre saber tambem 
algo a respeito do publico a que 0 texto foi ariginalmente endere
<;ado. Skinner e outros ressaltaram muito bem a importilncia des
sa enfase, que de modo algum nega a autonomia intrinseca dos 
textos (Skinner, 1969). Os textos sao escritos segundo diversas 
canven~s de forma, estilo e legibilidade. Na produc;ao do texto, 
o autor "trabalha" 0 modo "como" 0 leitor 0 trataci. 

As discuss6es estruturalista e p6s-estruturalista a respeito do 
"desaparecimento do autor" sao valiosas sob certos aspectos. So
mos levados a reconhecer que inumeros textos nao tern "autores" 
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no sentido em que varias das obras discutidas pela moderna criti
ca literaria os tem. Isso nao se aplica apenas a textos do periodo 
pre-moderno - textos biblicos, sagas, invenrnrios etc. -, aplica-se 
tambem a vasta maioria das obras que circulam nas modernas 
sociedades. Registros, arquivos, relat6rios e cartazes nao rem au
tores porque nao sao atribuidos a um individuo, podenda mesmo 
ser fruto de varias maos, e ninguem se interessa por saber quem 
os escreveu. E suficientemente 6bvio que as condiyoes de sua pro
ducrao como textos rem de ser determinadas tanto em relacrao as 
caracteristicas compartilhadas com artefatos em geral quanto nos 
termos dos aspectos da escrita ja discutidos. Todos as artefatos de 
carater duravel podem ser mais ou menos isolados dos contextos 
de sua produc;ao inicial e dos projetos de quem os criou. [gual
mente, podem ser usados ou "interpretad6t' como jamais sonha
ram seus produtores. Todos as textos afastam a abertura de lin
gua dos modas pelos quais se realizam, na conversa, 0 fechamento 
e a fixidez. Quao aberto a interpreta<;6es multiplas e um texto, eis 
o que provavelmente pouco tern a ver com a natureza intrinseca 
do proprio texto. Aqui, temos de operar a transicrao para urn exa
me das leituras que os textos ajudam a gerar. Muitas das observa
~6es a prop6sito da compreensao da produc;ao de textos vinculada 
a monitorac;ao reflexiva da a~ao aplicam-se tambem a leitura. Ne
nhum texto e lido isoladamente; toda leitura ocorre no ambito de 
uma "intertextualidade" e em cenarios que pressupoem recurso 
ao mutuo conhecimento. Diversas abordagens recentes, que ape
nas em parte, se tanto, provem do estruturalismo e do p6s-estrutu
ralismo, sao promissoras no que tange ao desenvolvimento de es
tudos sobre leitura. Um exemplo e a "estetica da recepc;ao" de 
Jauss (1974). Segundo essa tese, 0 leitor aborda a texto com um 
"horizonte de expectativas" sem 0 qual esse texto careceria de sen
tido. No dizer de Jauss, compreender a rela~aa entre obras e lei
tores exige res posta a varias perguntas. Devemos saber 0 que os 
leitores conhecem a respeita do genero especifico no qual a obra 
foi escrita. Devemos ter informayoes sobre seu conhecimento de 
outros textos similares ao que ora tern em maos. E devemos saber 
a difer~n<;a entre conversa pratica e linguagem poetica, algo que 
se situe entre diferentes lugares e diferentes cenarios culturais. 

'::r' 
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Uma vez que, presumivelmente, todos os autores sao leitores tam
bern, essa discussao tern de integrar-se plenamente a explica¢io da 
produ~ao de textos. 

Conclusao 

Com esta analise, nao tive a pretensao de estudar todos as 

assuntos suscitados pelas tradi~6es do estrururalismo e do p6s
estruturalismo. Simplesmente ignorei au apenas aflorei as inu

meras divergencias entre as ideias dos autores citados. Tentei re

tratar, em largas pinceladas, as contribui<;oes do estruturalismo e 
do p6s-estruturalismo a Hm de indicar algumas quest6es gerais 
que elas levantam para a teoria social contemporanea. Sem duvi
da, e discutive\ a afirma~ao de que essas tradi~6es nao consegui

ram resolver os problemas que e\as pr6prias aventaram. Espero, 
entretanto, ter justificado tal alega~ao e mostrado como algumas 

dessas quest6es podem ser mais bern analisadas. 
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ETNOMETODOLOGIAI 

John C. Heritage 
. .., 

Com a primeira publica<;ao, em 1967, dos Studies in Ethno· 
methodology [Estudos sobre etnometodologial de Harold Garfinkel 
(1984), uma nova e caracteristica abordagem da analise sociol6gica 
surgiu no dominic publico. A nova perspectiva conquistou rapi· 
damente varies adeptos e estimulou urn ambito cada vez mais 
diverso de trabalhos empiricos. Mas, embora os escritos de 
Garfinkel tenham sido reconhecidos imediatamente como signifi
cativQs,2 a etnometodologia nao encontrou uma aceitayao pronta 
e entusiastica dentro da comunidade sociol6gica. De fato, pode-se 
dizer de Garfinkel que, como Durkheim antes dele, suas ideias 
tiveram de pagar 0 "tribute da critica implacavel".3 As respostas 

1 Gostaria de agradecer a Tom Wilson por seus valiosos comentarios sabre um 

esboyo anterior deste ensaio. 
2 A significac;:ao de Studies on Ethnomethodology foi claramente reconhecida pela. 

realizac;:ao de urn simp6sio de revisao em tres partes pela American Sociological 
Review (veT Swanson, Wallace & Coleman, 1968). 

3 A expressao e de Steven Lukes (Lukes, 1973, p.2). Os paralelos com a recep· 

(,:ao da obra de Durkheim sao surpreendentemente extensivos. A exemplo da 

sociologia durkheimiana, a etnometodologia foi criticamente representada 

como incorporat;:3.o d~ quase toda persuasao polirica concebivel, como expressao 

___ ..J 
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iniciais a etnometodologia continham uma variedade de obje<;6es, 
muitas das quais eram fortemente incompativeis uma com a outra, 
e 0 resultado foi um periodo no qual as discussaes da nova pers
pectiva estavam aptas a gerar mais calor do que luz. 

Varios fatores contribuiram para esse resultado. Os escritos 
de Garfinkel sao altamente condensados e, por vezes, opacos e 
crfpticos. Embora contenham fortes continuidades te6ricas sub
jacentes, estas nao estao sistematicamente articuladas em termos 
de pontos de referencia sOciol6gica classica. Por isso deram motivo 
a muita confusao e equivoco tanto entre os adeptos quanto entre os 
detratores da empresa. Alem disso os Estudos sobre etnometodologia 
apareceram durante urn periodo de ca6tica convulsao nas ciencias 
sociais no qual 0 paradigma funcional-estrutural parsoniano do
minante foi uma das primeiras baixas sociol6gicas. Como os com
plexos escritos de Garfinkel se tornaram propriedade publica nesse 
momento de nipida e confusa mudanc;a te6rica, suas teorizaC;6es 
seminais e suas extraordinarias investigac;oes empiricas foram 
muitas vezes deturpadas e trivializadas.4 A malsinada consequencia 

de uma variedade imensa de (nao raro diametralmeme oposeos) pontos de 
vistas conceituais e como defesa de conceP<roes exatamente tao absurdas como 
a do "espirito de grupo" da qual Durkheim foi acusado no come<ro deste 
seculo (cf. Lukes, 1973, p.2.3, 497ss). 

4 Os escritos de Anthony Giddens (Giddens, 1976, 1979, 1984) foram uma 
exce<rao coetente ao tom de resposta, geralmente negativo, a etnometodologia. 
Urn modelo muito difundido de rna interpreta<rao desse campo foi 
consubstanciado por urn ensaio aparentemente abalizado, mas altamente equi
vocado, de Attevell (1972) (vet Peyrot, 1982; Zimmerman, 1976, para discus
soes criticas esclarecidas dessa fonte). 0 trabalha de Attevell incorporava 
muitos dos equivocos que reapareceram posteriormente nos artigos de, entre 
outros, Coser (1975), Mayrl (1973), McSweeney (1973), Mennel (1976) e 
Phillips (1978). No final da decada de 1970 0 clima de equivoco havia-se 
desenvolvido de forma tao densa que interven~6es elaboradas como a de 
O'Keefe (1979) nao conseguiram arejar 0 ambiente. Os uteis esfor~os de 
esclarecimento par parte de emometodologistas praticantes incluem Coulter 
(1971,1973,1974), Maynard & Wilson (1980), Peyrot(1982), Wieder (1977), 
Wilson & Zimmerman (1979) e Zimmerman (1976, 1978). As abordagens 
monograficas secundarias da etnometodologia incluem agora Benson & 
Hughes (1983), Handel (1982), Heritage (l984a), Leiter (1980), Mehan & Wood 
(1975) e Sharrock & Anderson (1986). 
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foi que a etnometodologia veio a ser construida como "urn meto
do sem uma substincia" (Coser, 1975) ou, pior ainda, como um 
veiculo para a negac;ao da propria organizac;ao social - uma especie 
de sociologia "vale-tudo". A conseqiiencia inevitivel foi que as 
investiga<;aes de Garfinkel, cujo impeto inicial derivou de uma 
critica extremamente penetrante do corpus parsoniano que tinha 
sido empreendida muito tempo antes que a mare se voltasse con
tra 0 estrutural-funcionalismo, se perderam no tumulto da carga 
e contracarga. Nao admira, pois, que Garfinkel, que desdenhava 
intervir na contenda, declarasse desde logo que 0 termo 
etnometodologia tinha se tornado uma pedra de toque que adquiri
ra vida propria (Garfinkel, 1974, p.lS). 

Os esfor<;os que Garfinkel desenvolveu ao lange de sua vida 
dirigiram-se para um ambito de questa~conceituais que sempre 
foram t6picos fundamentais da sociologia. Essas questaes - a teo
ria da aC;ao social, a natureza da intersubjetividade e a constitui
crao social do conhecimento - sao complexas e estreitamente inter
relacionadas. Como a formula<;ao conceitual dessas questaes tem 
amplas ramifica<;6es teoricas e metodologicas na conceitualizac;ao 
da organiza<?o social, elas representam urn ponto central da ino
vac;ao teo rica no interior da disciplina. Garfinkel abordou esse 
dominio por meio de uma persistente serie de explora<;6es das 
propriedades elementares do raciocinio pnitico e das a<;aes pniti
cas. No curso desses estudos ele procurou separar a teoria da a<;ao 
de sua preocupa<?o tradicional com as quest6es motivacionais e 
recentra-la nas maneiras cognosdveis pelas quais, quer conscien
temente, quer naO,5 os agentes sociais reconhecem, produzem e 
reproduzem ac;oes sociais e estruturas sociais. Essa enfase na 
cognoscibilidade dos agentes, entretanto, privilegia a descoberta 
dos modos com que os agentes sociais analisam as suas circuns
tincias e podem partilhar uma compreensao subjetiva dessas 

5 Existem, naturalmente, muitos niveis de "consciencia" com respeito a organi
zac;:ao da vida cotidiana. Alem disso, urn ator pode estar conscientemente 
orientado para urn fenomeno sem ser capaz de formular 0 objeto de orienta· 
~o em tantas palavras. Garfinkel usa a expressao "visto mas nao·notado" 
para referir-se a orienta~o sem percep~o consciente voltada para aspectos 
da organizayao sociaJ. 

.I
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mesmas circunstancias. Aqui as pesquisas de Garfinkel vieram a 
concentrar-se no carciter inevitavelmente contextual das compreen
sOes corriqueiras, e desse enfoque adveio uma avaliayao das maneiras 
extraordinariamente complexas e pormenorizadas pelas quais os 
contextos dos eventos fornecem recursos para a sua interpretayao. 

o novo enfoque requeria ainda que as analises da ayao e do 
conhecimento fossem plenamente integradas umas as outras. Essa 

integrac;ao foi realizada pela substituic;ao de Garfinkel da aborda· 
gem motivacional predominante da analise das a<;6es sociais pot 
um enfoque procedimental do t6pico e foi programaticamente resu· 
mida em sua recomenda,ao basica a fim de que" as atividades pelas 
quais os membros produzem e dirigem conjuntos de ocupa,6es 
cotidianas sao identicas aos procedimentos dos membros para tor
nar esses conjuntos 'explicaveis''' (Garfinkel, 1984a, p.l). A partir 
dessa base, tornou-se possivel abordar.as pciticas e os processos de 

uma nova maneira e criar novas atitudes para com os processos 
de comunicayao lingQistica. E, de urn modo mais amplo. tornou-se 

possivel chegar a uma nova compreensao e tratamento da contri

buic;ao das pessoas as realidades socialmente explicaveis nas quais 
elas estao enredadas, bern como sua apreensao dessas realidades. 

Foram esses tapicos que propiciaram uma medida concreta 
da substancia do trabalho feito por Garfinkel e seus colaborado· 
res. Os resultados desse trabalho constituem uma re-orientac;ao 

extremamente profunda e instigadora dos aspectos fundamentais 
da teoria social e que, alem disso, produziu urn solido programa 

de investigac;ao empirica. 0 objetivo deste capitulo e situar as 

pesquisas te6ricas de Garfinkel mediante referencias ao contexto 
da teotia social da qual elas emergiram, dar uma descri,ao das 
principais maneiras pelas quais 0 seu pensamento conduziu a uma 

reconceitualizac;ao da natureza da a<;:ao social e da organiza<;:ao 
social, e esb"0r alguns dos principais tipos de pesquisa empirica 
que surgiram como resultado das suas iniciativas. 

Repensando a teoria da a<;ao 

Entre 1946 e 1952 Garfmkel adestrou·se como soci610go sob 
a orientac;ao de Talcott Parsons. Em 1946, assumiu a catedra do 
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recem·fundado Departamento de Rela<;6es Socia;s da Universida· 
de de Harvard, e sua lideran<;a estimulou um esfor<;o concentrado 
a fim de promover 0 desenvolvimento cia teoria sociologica siste

matica. 0 objetivo era vincular as disciplinas da psicologia, socia
logia e antropologia dentro de uma estrutura te6rica (mica e 
abrangente que havia sido esbo,ada em The Structure of Social 
Action [A estrutura da aqiio social] (Parsons, 1937) como a "teoria 
voluntarista cia ayao". Os resultados desse esforyo viriam a ser 

altamente influentes. Apesar das criticas fragmentadas do edirt· 
cio te6rico parsoniano, ele veio a dominar a teoria socio16gica em 
lingua inglesa nas duas decadas que se seguiram a Segunda Guerra 
Mundial. Foi nessa atmosfera te6rica extremamente rica que 
Garfinkel desenvolveu uma critica da nova estrutura te6rica, no 
exato momento em que ela estava emergiriifo do departamento de 
Harvard. A critica atingiu os pressupostos mais profundos do 
corpus parsoniano e acabou levando quase trinta anos para aflorar 
nas discussoes contemporaneas cia teoria sociaL 

A teoria parsoniana da a,lio com a qual Garfinkel se defron· 
tou durante as seus anos em Harvard era essencialmente uma 

teoria cia motiva~ao cia ayao e era dominada por duas preocupa
<;:oes fundamentais. A primeira e que a vida humana naG cleve set 

entendida meramente como uma questiio de adapta<;:ao pass iva as 

pressoes do ambiente. Pelo contnirio, e uma caracteristica central 

da sociedade e da hist6ria humana que os homens e as mulheres 
comuns se empenhem arduamente em alcan~r metas - nao raro 
de urn tipo nlio·material - diante de poderosos obstaculos. Essa 
primeira preocupac;ao - a "metafisica voluntarista" de Parsons 

(Proctor, 1978; Scott, 1963) - enfatiza a direc;ao subjetiva do esfor· 
,0 na busca de fms normativamente avaliados. A segunda preo· 
cupa,ao de Parsons foi derivada da celebre discussao hobbesiana 
do caos no "estado de natureza". 0 "problema da ordem" de 

Hobbes, como Parsons 0 formulou, suscita a questao de saber 
como os esfor<;:os ativos dos agentes sociais podem reconciliar-se 

uns com os outros de tal sorte que as rela<;:6es sociais nao venham 
a ser dominadas pelo exercicio externo da fOJ"91 e da fraude (Parsons, 
1937, p.92). Em termos te6ricos, portanto, a questao motivacional 
que domina a teoria .parsoniana da ac;ao e a de como levar em 
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centa os agentes sociais que buscam ativamente um conjunto de 
fins e ao mesmo tempo fornecer um mecanismo que evite 0 pro
blema da ordem levantado por Hobbes. 

Como se sabe, a soluc;ao de Parsons, embora expressa como 0 

produto cia famasa "convergencia" entre os te6ricos sociais euro
peus, derivava essencialmente de Durkheim. Incorporava a tese 
de que os valores marais interiorizados no curso da sodaliza<;:3.o 
podem exercer uma forte influencia tanto sabre os fins como 
sobre os meios pelos quais esses fins sao procurados. Na medida 
em que esses valores sao institucionalizados no seio de uma socie
dade - em ultima analise, na forma de um sistema central de 
valores -, a coesao social emergici na partilha de objetivos e expec· 
tativas da qual decorrem os modelos de atividade coordenada.6 

Essas propostas foram alimentadas, nas publica~oes subse
quentes do departamento de Harvard, pela agora familiar divisao 
analitica tripartite da organiza<?o social em sistemas culturais, 
sociais e de personalidade; a concepc;ao dos requisitos do papel 
institucional especificada em termos das "variciveis-padrao"; a 
interiorizayao de valores como as «disposi¢es de necessidade» 
motivadoras do sistema da personalidade; e as celebres discuss6es 
da "dupla contingencia" da interac;ao social com os seus duplos 
"processos aglutinadores". 7 

E surpreendente que, embora os criticos tenham dito que 
Parsons tendia a superestimar a extensao em que 0 consenso 
normativo e uma caracteristica empirica das sociedades (Dahren· 
dorf, 1958; Gouldner, 1970), que a integrac;ao social nao deve ser 

6 Como diziam Parsons & Shils em 1951, "a propria institudonalizayao cleve 
ser vista como 0 mecanismo integrativo fundamental dos sistemas sociais. E 
pela interiorizayao da orienta(j:ao de padr6es de valor comuns que um sistema 
de interayao social pode ser estabilizado (Parsons & Shils, 1951, p.150). 

7 Como disse Parsons, resumindo a assen;:ao global, a integra'f3,o de um con
junto de padr6es de valor comuns com a estrutura de disposiyao-necessidade 
interiorizada das personalidades eonstituintes e 0 fenomeno nuclear da dina
miea dos sistemas sociais. Que a estabilidade de qualquer sistema social, 
salvo 0 processo de interru;:ao extremamente evanescente, e dependente, em 
certo grau, dessa integra'fS,o podendo ser considerado 0 teorema dina.mico 
fundamental da sociologia (Parsons, 1951, p.42). 
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confundida com a integrac;ao de sistemas (Lockwood, 1964) e que 
outros fatores motivacionais devem reeeber mais peso na analise 
da ac;ao social (Wrong, 1961), a enfase basica da teoria parsoniana 
nos aspectos motivacionais da a~ao tenha permanecido virtual· 
mente incontestada.8 No entanto, Parsons enfatizou as quest6es 
motivacionais com a virtual exclusao de qualquer outra preocupa· 
c;ao com as compreens6es a luz das quais os agentes sociais coor· 
denam suas a<;:6es e as orientam ao longo do seu curse. Nesse 
sentido eritico, Parsons nao logrou em absoluto construir uma 
teoria da aqao, mas formulou, em vez dis so, apenas uma teoria de 
disposi~s para agir. Fundamental para qualquer analise genuina 
da at;ao social e uma conceitualiza¢o do conhecimento que as 
agentes vern a tet a respeito de suas circunsmncias.9 1s50 requer 
solu~6es para questoes relativas it nature:!!le as propriedades do 
conhecimento que cabe atribuir aos agentes sociais e ao modo 
como esse conhecimento e empregado por eles e deve ser tratado 
analiticamente no bojo da teoria da ac;ao. E £oi no tocante a essas 
quest6es cruciais que Garfinkel veio, durante 0 petiodo do p6s· 
guerra imediato, a divergir do ponto de vista parsoniano de urn 
modo mais fundamental. 

Nos escritos de Parsons, de urn modo geral a quesmo do co· 
nhecimento do agente teeebe uma enfase relativamente pequena, 
mas ainda assim exerce uma profunda influencia subjacente so· 
bre a sua teorizac;ao por via de sua discussao da radonalidade.1O 
Para Parsons, a racionalidade do agente e determinada ao se esti· 
mar ate que ponto as a~6es desse agente se fundam na aplicac;ao 
de uma base de conhecimento que seja compativel com 0 conhe
cimento cientifico. (Parsons, 1937, p.58). Onde quer que essa 

8 Em parte isso oeorre porque a teoria unia os principais elementos dos estilos 
de teoriza~o soeiol6gica e psicol6gica que prevaleceram bem depois do periodo 
pOs-guerra. De fato, Parsons ressaltou reiteradamente a convergencia de 
Durkheim e Freud quanto ao fenomeno da interiorizac;:ao como suporte para 
suas asser¢es. 

9 Ha pouco tempo essa posic;:ao £oi fortemente preconizada por Giddens (ver, 
por exemplo, Giddens, 1979, p.2534). 

10 Cf. Garfinkel (1952, p.9Iss; 1984h) e Heritage (1984a, p.22·33) para discus· 
sOes dessa questao. 

~ 



328 JOHN C. HERITAGE 

compatibilidade esteja presente, a a<;iio sern julgada como "intrinse
camente racional" e a explica<;iio da a<;iio pelo agente - ao mostrar· 
se compativel com uma explica~ao cientifica dessa mesma a<;iio -
devern necessariamente ser considerada cientificamente adequada. 

Na maioria dos casos, entretanto, as explica~6es que os agen
tes dao de suas a~6es nao iraQ coincidir com as dos cientistas, e 
nesses casos Parsons prop6e que as explica\foes dos agentes sejam 

omitidas. Nesses casos uma explica<;ao cientifica das a<;6es sera 

formulada em termos do papel motivador das normas e valores 
interiorizados. Uma lacuna radical se cria assim entre as a<;6es 
racionais com as suas razoes auto-subsistentes e as a<;:6es nao-racio
nais, nas quais 0 raciocinio dos agentes e descartado em favor de 
explica<;6es normativas causais da conduta. Esse lacuna e preen· 
chida pela ideia de Parsons, reiteradamente expressa (por exem· 
plo, Parsons, 1937, pA03·5; 1951, p.37), segundo a qual, se os 
valores marais devem seT urn profil<itico eficaz contra 0 caos hobbe
siano, os membros de uma ardem social nao serao capazes de 
uma orientayao instrumental em rela~o aos elementos normativos 
que eles interiorizaram. Para isso deveria haver uma orienta<;:ao 
dos calculos maquiavelicos que, se fosse generalizada, iria solapar 
a constitui<;iio moral da sociedade e tornar a ordem dependente 
de uma instivel coalizao de interesses. 0 efeito cumulativo dessas 
provisoes foi marginalizar num grau acentuado a cognoscibilidade 
dos agentes sociais e tratar esses agentes, na memonivel expressao 
de Garfinkel, como "de juizo dopado" ["judgemental daps"] em 
termos de discernimento (Garfinkel, 1984, p.68), cuja compreen· 
sao e raciocfnio em situa<;:oes de a<;:ao concretas sao irrelevantes 
para urn enfoque analitico da a~ao sociaU1 

11 A critica de Garfinkel a estrutura parsoniana corne~ou a partir da teoria do 
conhecimento em que esta se baseava. Parsons, dizia ele, fundamentou sua 
analise numa estrutura epistemol6gica neokantiana ("realismo anaHtico" -
Parsons, 1937, p.730ss) baseado na suposiyao de que urn conhecimento exa· 
to do mundo exterior e obtido pela aplica~ao dos canones 16gico-empiricos 
da investiga~ao cientifica mediante urn processo de aproxima~ao sucessiva. 
A teoria implica que a ac;:ao social bem-sucedida esta baseada no conheci
mento exato e portanto obriga seus proponentes a explicar a persisrencia do 
conhecimento inadequado e da a~ao nao-racional num mundo social em que, 
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Ao desenvolver uma alternativa para 0 enfoque parsoniano 
da analise da a<;:ao social, Garfinkel serviu-se extensivamente dos 
trabalhos de Alfred Schutz, que, numa longa serie de escritos 
te6ricos, levantou uma questao irrespondivel quanto a inclusao 
de urn tratamenta do conhecimento dos agentes no ambito da 
tearia cia ayao. Desde os seus escritos mais antigos, Schutz ressal- \ 
tava que 0 mundo e interpretado a luz de categorias e construtos :, 
do sensa comum que sao largamente sociais em sua origem. Esses \\ 
construtos sao os recursos com os quais os agentes interpretam \j 
suas situa<;:oes de ayao, captam as inten<;:oes e motiva<;:oes dos ou
tros, realizam compreensoes intersubjetivas e a<;:oes ordenadas e, 
de maneira mais geral, navegam no mundo social. Seus conteu
dos e propriedades requerem daramente investiga,oes sistemiti· 
cas tanto no nivel te6rico quanta empir'iC'o. De fato, afirmava 
Schutz, os conteudos e as propriedades desses construtos nao 
podem ser ignorados sem a pen:la dos principios basilares da teo· 
ria social - sua referencia ao mundo social da vida e da experien· 
cia cotidianas que constitui, em ultima analise, a unica garanria de 
que "0 mundo da realidade social nao sern substituido por urn 
mundo ficticio, nao-existente, criado pelo observador cientifico" 
(Schutz, 1964a, p.8). 

No nivel teorico, Schutz descrevera varias propriedades im
portantes do conhecimento e da cogniyao do senso comum_ Pri
meiro, 0 mundo da vida cotidiana e urn mundo permeado pelo 
que Schutz denomina a "epoche da atitude natural" (Schutz, 1962c, 
p.229). Na vida comum, hi uma suspensiio geral da duvida de que 

ex hypothesis, os atores seriam mais bem-sucedidos se adotassem urn ponto de 
vista mais cientifico. A teoria voluntarista, obviamente, atendera a esse requi· 
sito com uma expHcac;:ao causal das a~oes "nao-racionais" expressa, inter alia, 
em termos de disposiy6es normativas. Duas conseqi.it~ncias decorreram dessa 
conceitualiza~ao neokantiana do conhecimento. Primeiro, a racionalidade cien
tifica e tratada como 0 padrao fundamental a luz do qual 0 conhecimento e 0 

julgamento dos atores devern ser avaliados e, segundo, as propriedades intrinse
cas dos julgamentos "nao-racionais" dos atores podem ser ignoradas em favor 
de tentativas de dar explicac;:oes causais a respeito da maneira como essas 
a~6es "nao-racionais" sao persistentemente empreendidas apesar de suas 
deficiencias. 

j 
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,I as coisas poderiam nao ser como parecem ou de que a experiencia 
. do passado possa nao ser um guia confiavel para 0 presente. A 
objetividade e a tipicalidade dos objetos e eventos comuns sao 
captadas como ponto pacifico. Segundo, Schutz propos que os 
objetos para os quais 0 agente se orienta sao ativamente constitui
dos no £luxo da experiencia por intermedio de uma serie de ope· 
ra~6es subjetivas. De particular significa<;ao nesse contexto e 0 

ccnceito de que a constru<;:ao (ou constitui¢o) tanto dos objetos 
naturais quanta sociais e necessaria e continuamente atualizada 
por meie de "sinteses de identifica~o" interminavelmente reno
vadas. E dessa maneira que os objetos sao estabilizados como ob
jetos "auto-mesmos" apesar das mudan<;:as nas perspectivas fisicas 
a partir das quais eles sao vistos e, no caso dos objetos animados, 
a despeito de suas formas mutaveis e de suas variadas manifesta· 
<rOes comportamentais. 

Terceiro, Schutz dizia que todos os objetos do mundo social I sao constituidos no interior de uma estrutura de "familiaridade e 
pre-convivencia" (Schutz, 1962a, p.7) fornecida por um "estoque 
de conhecimentos a mao" que e esmagadoramente social em sua 

origem. Quarto, esse estoque de construtos sociais e mantido numa 

forma tipificada (1962a, p.7). 0 conhecimento tipificado itluz do 
qual os agentes analisam 0 mundo social e aproximado e revisavel, 
mas, no ambito da atitude da vida cotidiana na qual os construtos 
servem como recursos paradigmaticos para a organizac;:ao da a<;:io, 

qualquer duvida geral quanto it sua validade e utilidade perma· 
nece em suspenso. Finalmente, Schutz propos que a compreen
sao intersubjetiva dos atores se realiza por meio de um processo 
ativo no qual os participantes admitem a "tese geral da recipro

cidade das perspectivas" (1962a, p.ll·3), isto e, que apesar das dife
rentes perspectivas, biografias e motiva<;6es que levam as agentes 

a ter experiencias do mundo nao-identicas, eles podem, ainda 
assim, tratar as suas experiencias como "identicas para todos os 
fins pniticos". 

A essa descriyao das propriedades do conhecimento de senso 
comum Schutz acrescentou a importante elausula adicional de que 
o conhecimento de senso comum e organizado como uma colcha 
de retalhos altamente desigual na qual "as experi~ncias claras e 

~ ~ 
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nitidas estao entremescladas com vagas conjunturas; suposic;6es e 
preconceitos cruzam com evidencias hem-comprovaclasj motivQs, 
meies e fins, assim como causas e efeitos, sao enfileirados semi 

clara compreensao de suas reais conexoes" e "em parte alguma 

temos uma garantia da confiabilidade de todas essas suposi~6e~ 
pelas quais somos governados" (Schutz, 1964b, p.n·3). Ha pouc:! 
comparayao entre os aspectos caracteristicos do conhecimento 
cientifico e do conhecimento de senso comum. Schutz afirma que 
as a<;6es idealmente racionais nao devem ser buscadas no mundo. 
do senso comum, no qual, com efeito, "as a<;6es sao, quando muito, 

parcialmente racianais e essa racionalidade tem muitos graus" 

(1962a, p.3). 
Ao desenvolver explicitamente essa analise, Garfinkel propOs 

que, se as a<;6es sociais mundanas tivesseffi' 'como premissas os 

aspectos caracteristicos da racionalidade cientifica, 0 resultado nao 
seria uma atividade bem·sucedida mas, antes, inatividade, desor· 
ganizayao e anomia (Garfinkel, 1952; 1984, p.270·1). Uma orien
tacao cientificamente adequada aos eventos do mundo social esta, \ 
>< 

portanto, longe de ser uma estrategia ideal para enfrentar 0 £luxo \ 
dos acontecimentos ordinarios. Sua imposi<;ao como urn padrao 

pelo qual se passam avaliar os juizos dos agentes e, por conseguinte, 

totalmente incerta e, insistia Garfinkel, algo tao desnecessario 

quanta inibidor para a analise das propriedades da ayao pcitica 
(Garfinkel, 1984, p.280·1). Alem disso, se as concep~oes ideais da 
ayao racional sao eliminadas do quadro, esta aberto 0 caminho 
para encetar investiga~oes baseadas nas propriedades do real co· 
nhecimento do agente na cria~ao de escolhas razoaveis entre cur· 
50S de a<;ao, isto e, "as opera<;6es de juizo, escolha, avalia<;ao de 

resultados etc. que ele de fato emprega" (Garfinkel, 1952, p.l17). 
Com esta ultima proposta, Garfinkel estabeleceu um novo 

territ6rio para a analise sociol6gica: 0 estudo das propriedades do 
raciocinio pnitico de sensa comum nas situa<;6es mundanas de 

ayao. Alem disso, a proposta incorporava uma rejei~ilo do uso da 
racionalidade cientifica como um ponto de comparayao central 
na analise do raciocinio mundano. No entanto, 0 programa de 

estudo que decorreria dessa proposta nao era de modo algum 
evidente por si mesmo. Modelos anteriores de ayao social, dos 

.:,:,.-... ~. 
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utilitaristas em diante, utilizaram rotineiramente as propriedades 
do conhecimento e da atividade cientifica como a base a partir da 
qual se podia estabelecer ate que ponto a vida cotidiana divergia 
dessas caracteristicas. Privados desse padrao de compara<;ao, como 
deveriam ser descritas as propriedades do conhecimento e da a<;ao 
de sensa cornum? 

Garfinkel abordou 0 problema com uma variayao sobre 0 

procedimento fenomenologico que consiste em "por entre paren
teses" (cf. Psathas, 1980; Schutz, 1962b). Em vez de come<;ar com 
uma versao privilegiada da estrutura social segundo a qual os 
participantes sao tratados como se se orientassem com varies graus 

ide erro, esse procedimento implica que 0 analista cleve suspender 
ltodos e quaisquer compromissos com versoes privilegiadas da es· 
'trutura social - inc1uindo as versoes adotadas tanto pelo analista 
quanta pelos participantes - em favor do estudo de como os parti· 
cipantes eriam, reunern, produzem e reproduzem as estruturas 

\ sociais para as quais se orientam. Esta e a famasa politica cia "indi
'/eren<;a etnometodol6gica" (Garfinkel & Sacks, 1970) que gerou 
tantos mal·entendidos e tantas discussoes. Na base, ela implica 
simplesmente 0 estudo das propriedades sistematicas do racioci· 
nia prcitico e cia ayao pratica ao mesmo tempo que a absten<;3.o de 
juizos que tem 0 efeito de sanciona·las e solapa-Ias. Dentro dos 
"parenteses" as atividades pniticas e suas propriedades sao exami
nadas com 0 menor numero passivel de pressuposi~6es e da for
rna mais imparcial possfvel.12 

Projetadas no interior desses parenteses, as investigay6es con
cretas relatadas nos Estudos sabre etnometodologia (1984) contem 
duas vias principais de abordagem do estudo do raciodnio pcitico 
e da ayao. Primeiro, com seus experimentos, Garfinkel desenvolveu 

12 Embora a politica tal como ela e expressa signifique uma clara declaray:1o de 
bam procedimento cientifico, ela pode nao ser fadl de se realizar. Pode ser 
difidl permanecer desligado das crenyas e pressuposiy6es de senso comum 
que os analistas partilham necessariamente com outros participantes sociais 
e evitar fazer julgamentos sabre a racionalidade de outros atotes sociais. Alem 
disso as ciendas sociais est:1o repletas de sistemas te6ricos cujos termos incor. 
poram intrinsecamente tais crenc;:as e julgamentos, e e neste ultimo contexto 
que 0 radicalismo do procedimento de Garfinkel se manifesta. 

• h-
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a proposta de Schutz segundo a qual os atores sociais devem 
admitir a "tese geral da reciprocidade de perspectivas" numa serie 
de investiga<;6es sobre 0 modo como a inteligibilidade mutua da 
atividade ordinaria e concretizada e mantida. Segundo, ele elabo
rou uma serie de demonstra<;oes do papel do conhecimento do 
sensa camum na realizayaa das compreens6es ordinarias das a<;:Oes, ! , 

dos eventos e dos artefatos. Mostrou que esse conhecimento ~ .' i 
altamente complexo, servindo-se de recursos contextuais que guar- Ii 
dam rela<;oes imensamente variadas nos temas focais que eles ilu- i 
minam, sendo inevitavelmente confiavel como recurso e forte- ~. 

" d' d " I II mente acre Ita 0 como ta . '\ 
Assim, a quesrno que Garfinkel tornou empiricamente pro

blematica e 0 fato de as atores saberem de certo modo 0 que esrno 
fazendo e sabem-no em comum uns com os outros. As pesquisas 
empiricas de Garfinkel acerca das proprie(fades das a<;oes ordina
rias e das compreens6es ordinarias foram, pois, iniciadas em meio 
aos eventos da a<;ii.o. Admitindo-se que existe uma ordem de even
tos a ser encontrada, a quesmo vern a ser a de "como as homens, 
isolados mas simultaneamente em estranha comunhao, empreen
dem a tarefa de construir, testar, manter, alterar, validar, questio
nar e definir uma ordem juntos" (Garfinkel. 1952, p.114). Foi esse 
novo "problema cognitivo da ordem", encarado como urn aspecto 
constituinte da analise da a<;ii.o social, que Garfinkellevantou acerca 
da pesquisa e que e fundamental para 0 inicio da etnometodologia. 

Investiga«;6es das propriedades das a«;6es praticas: 
os experimentos de ruptura 

AD iniciar as suas investiga<;oes das propriedades do conheci
mento e da a<;ao de senso comum, Garfinkel afirmou que 0 agente 
social responde "nao s6 ao comportamento, aos sentimentos, 
motivos, relay6es e outras cararacteristicas socialmente otganiza
das da vida ao seu redor por ele percebidos", mas tambem a "nor
malidade percebida desses eventos" (Garfinkel, 1963. p.l88).13 

13 Garfinkel definiu a "notmalidade percebida" dos eventos por referencia aos 
seguintes aspectos: "os aspectos formats percebidos que os acontecimentos 
circundantes tern para .aquele que percebe como instincias de uma classe de 

,~i 
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No entanto, sua aberdagem desta ultima nao come<;ou com uma 
tentativa de caracterizar as perspectivas subjetivas dos agentes se
ciais. l4 Em vez disso, ele partiu do pressuposto de que a "normali. 
dade percebida" dos eventos sociais pode ser investigada "de fora" 
por meio de manipula~6es experimentais de seqiiencias de a~6es. 
Tais manipula<;:6es poderiam set usadas para determinar as candi
c;oes sob as quais as eventos podem set percebidos como normais 
e localizar os procedimentos pelos quais os agentes sociais procura. 
riam "normalizar" as discrepancias entre as eventos esperados e 
as eventos reais. Em termos prclticos, issa significava corne<;ar 
com urn contexto estabelecido de intera~ao ever 0 que se poderia 
fazer para rompe·lo. Como disse Garfinkel ao resumir, mais tar. 
de, os fundamentos logicos desse procedimento, 

! as opera~6es que se poderia ter de executar a fim de multiplicar os 
aspectos disparatados dos ambientes percebldos; de produzir e sus-

/ : tentar 0 espanto, a consterna~o e a confusao; de produzir os afetos 
: socialmente estruturados da ansiedade, cia vergonha, da culpa e da 
: indigna~o deveriam dizer-nos algo sobre 0 modo como as estrutu
ras das atividades cotidianas sao ordinaria e rotineiramente produzi
das e mantida,. (Garfinkel, 1984b, p.37-8) 

o resultado dessa abordagem assumiu a forma de uma longa 
serie de engenhosos e variegados experimentos de ruptura 
(Garfinkel, 1952, 1963, 1984b). 

Nos estudos publicados, Garfinkel come~ou por considerar 0 
caso dos jogos. Os jogos, observou ele, tern urn conjunto de regras 

eventos, isto e, tipicalidade; suas U chances" de ocorrencia, isto e, probabiLida. 
de; sua comparabilidade com eventos passados ou futuros; as condi¢es de 
suas ocorrencias, isto e, textura causal; 0 lugar num conjunto de rela<;:6es 
meios-fins, isto e, eficdcia instrumental; sua necessidade segundo uma ordem 
natural ou moral, isto e, obrigatO'Tiedade mO'Tal" (Garfinkel, 1963, p.188). 

14 Como diz Garfinkel: "Vou exercitar uma preferencia de te6rico e afirmar que 
os eventos significativos sao inteira e exclusivamente eventos no ambiente 

comportamental de uma pessoa '" Dai nao haver razao alguma para se olhar 
debaixo do cranio, ja que nada de interessante pode ser encontrado ali exceto 
o cerebra. A 'pele' da pessoa sera deixada intacta. Ao contrario, as questoes 
serao confinadas as opera<;:6es que podem ser executadas sabre eventas que 
sao 'cenicos' para a pessoa" (Garfinkel, 1963, p.190). 

~~~~~==~==~=cc=c=c===~c 
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basicas que definem 0 ambito dos eventos legalmente possiveis. 
Urn jogo e constituido de urn conjunto basico de regras que, quan· 
do modificadas, alteram a propria identidade do jogo. 0 conheci· 
mento das regras e 0 pressuposto de seu caniter reciprocamente 
vinculador permite a cada jogador usar as regras "como urn esque
ma para reconhecer e interpretar as dos demais jogadores, assim 
como suas pr6prias exihic;6es comportamentais como eventos de 
conduta no jogo" (Garfinkel, 1963, p.l90). Assim, num contex· 
to de "verdade" no qual os jogadores dao por certas as regras 
basicas do jogo como uma defini~ao da situa~ao e de sua rela~ao 
com os outros jogadores (p.l93-4), 

as regras basicas propiciam um sensa de comportamento como uma 
ayao. Sao os termos nos quais urn jogador _ide se identificou cor· 
retamente ou nao "0 que aconteceu". 0 "significado subjetivo" e 
"vinculado a urn comportamento a luz dessas regras. (Garfinkel, 
1963, p.195) 

Dadas essas caracteristicas, os jogos sao relativamente faceis 
de romper e Garfinkel descreve urn exercicio no qual 0 "jogo-da· 
velha" foi rompido por experimentadores que, tendo pedido ao 
paciente que executasse 0 primeiro movimento, apagaram a mar
ca, passaram-na para outra casa e depois fizeram seu proprio 
movimento enquanto evitavam qualquer indica00 de que algo de 
inusitado estava sendo feito. Em mai, de 250 tentativas, 95% do, 
pacientes experimentais manifestaram alguma rea<;ao a esse com
portamento e mais de 75% objetaram ativamente a ele ou exigi· 
ram explica<;6es. 0 experimento mostrou de maneira decisiva que 
os comportamentos discrepantes motivaram tentativas imediatas 
de normaliza00. Mais significativo ainda, mostrou tambem que 
os que tentavam normalizar a discrepancia alterando a estrutura 
em cujos termos os eventos eram entendidos - por exemplo, su
pondo que 0 experimento pretendia ser uma brincadeira ou a 
iniciayao de urn novo jogo - manifestavam urn minima de pertur
ba'i=ao. Jei os que procuravam normalizar 0 evento mantendo-se 
fh~is as regras originais do jogo como uma ordem constitutiva dos 
eventos mostraram maior perturba<;ao. Desse modo as estruturas 
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interpretativas que eram usadas com a finalidade de determinar 
"0 que tinha acontecido" tiveram urn impacto dnistico sabre as 
a<;:6es e os sentirnentos dos participantes. 

Todavia, embora seja relativamente facil descrever e romper 
as compreensoes que sao constitutivas dos jogos, e menos filcH 
traduzir 0 exercicio no teino cia a<;:ao social ordinaria. 15 Com vista 
a este ultimo objetivo, Garfinkel serviu-se extensamente cla anali

se de Schutz das expectativas constitutivas da vida cotidiana (cf. 
esp. Garfinkel, 1963, p.209-17; 1984b, p.53·65). Em particular, 
ele procurou mostrar que as a<;:6es que rompiam 0 pressuposto 
fundamental da reciprocidade de perspectivas resultaria no tipo 
de perplexidade, irrita<;ao e vigorosas tentativas de restaurar a 
situa<;:ao que eram encontradas nos experimentos com os jogos. 
OJ procedimento por ele adotado foi 0 de levar os experimentadores 
a' insistirem em que seus co-interagentes esclarecessem (, sentido 
de suas observay6es de sensa Comum sem dar nenhuma indica¢o de 
que algo de incomum estava ocorrendo. Os resultados desse pro. 

i cedimento foram espetaculares e se tornaram tao amplamente 
conhecidos que um simples protocolo servira para ilustrar 0 tipo 
de resultado que dai emergiu: 

A paciente estava dizendo ao experimentador, membro de urn 
cons6rcio de carros de propriedade da paciente, que Urn pneu do seu 
carro havia furado quando ela se dirigia para 0 trabalho no dia 
anterior. 

P: "Urn pneu furou." 
E: "Urn pneu furou? Como assim?" 

Ela pareceu momentaneamente atonita. Depois respondeu de 
rnaneira hostil: "Como assim 'Como assim'? Urn pneu furado e urn 
pneu furado. Foi 0 que eu quis dizer. Nada de especial. Que pergunta 
cretina'''. (Garfinkel, 1984b, pA2) 

Em muitos outros casos, os pacientes responderam aos movi
mentos de ruptura com esse tipo de irritayao ou, alternadamente, 
com pedidos de explica<;6es do comportamento do experimentador, 

15 Garfinkel descreve varias diferen<;:as importantes entre jogo e situa<;:6es da 
"vida real" (Garfinkel, 1963, p.206·9). 
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\ 
com tentativas de interpretar os movimentos de ruptura como brin- I 

cadeiras e, em urn dos protocolos reproduzidos, com inatividade. 
Em ambos os experimentos com jogos e com conjuntos reais, 

a "normalidade percebida" dos eventos tornou-se seriamente pro
blematica, e em ambos os casos isso foi feito solapando·se "um 
conjunto de pressupostos 'mais fundamentais' em cujos termos 
as instancias comportamentais sao tratadas pelos agentes como \ 
instancias de a<;:oes intencionais que urn membro do grupo supoe \ 
que 'ninguem pode ver'" (Garfinkel, 1963, p.l98). Assim, as ob
serva<;:6es sobre os jogos poderiam ser generalizadas em urn grau 
considenivel: 

Quando'o trabalho com os jogos come<;:ou, demos como certo 
que a onirrelevancia da regula¢o normat~~ era peculiar aos jogos 
... Quando, porem, procedimentos indutores de incongruencia fo
ram aplicados a situa<;:6es da "vida como ela e", era desanimador " 
verificar a interminavel variedade de eventos que se prestavam a 
produzir surpresas bern desagradaveis. Esses eventos iam desde os 
que, de acordo com 0 criterio sociol6gico, eram "criticos", como 
ficar bern perto de uma pessoa enquanto se mantinha, em contra
partida, uma conversa in6cua, ate outros que, de acordo com 0 crite
rio socio16gico, eram "triviais", como dizer "ola" ao terminG de uma 
conversa ... Conjeturou-se, pois, que todas as a<;:6es, na medida em 
que sao percebidas como eventos, podern ter uma estrutura consti
tutiva e que, talvez, a variavel decisiva para causar indigna¢o e a 
amea<;:a a ordem normativa dos acontecimentos enquanto tal. 
(Garfinkel, 1963, p.198) 

As implica<;:oes dessas observa<;:6es sao muito significativas. 
Se todas as a<;:oes podem ser analisadas a luz de suas estruturas ; 
constitutivas e estas ultimas sao visiveis - ainda que de urn modo \ l 
"visto mas nao-notado" - na organiza<;:ao da propria a<;:ao, entao \'! 
fica aberto 0 caminho para uma analise estrutural pormenorizada 'r· .. 
dessa organiza<;:ao. E esse caminho nao se centrani nas motiva<;:oes \ f 

das a<;:6es sociais, mas sim nas bases processuais por meio das 
quais elas sao produzidas e compreendidas - as maneiras pelas quais . 
as proprias a<;:6es traem sua propria anahsabtlidade. E, nesse 
contexto, as motiva<;:oes e OutIOS fatores "subjetivos" que costu-
mam ser entendidos. como subjacentes as aq5es podem, quando 
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analisados de uma perspecitiva cientifica social, ser entendidos 
como disponiveis para os atores em virtude de uma combina<;ao 
de conhecimento contextual e sua apreensao tkita da estrutura 
processual de suas proprias atividades.1l> 

Investiga~5es da analisabilidade da ayio 

A despeito do ambito das discuss6es de "contexto" que ocupam 
as paginas de Estudos sobre etnometodofogia, ainda assim e facil 
perder de vista a extensao na qual se demonstra que a contex

t tualidade das a<;:6es comuns e urn recurso crucial mediante 0 qual 
'\ elas sao entendidas. Por exemplo, numa discussao introdut6ria 
I acerca do modo como urn casal, marido e mulher, percebia uma 
conversa, Garfinkel notou ate que ponto cada um interpretava as 
expressoes do outro tendo por referencia 0 lugar que eles ocupa· 
vam numa ordem serial, baseando-se ern antecedentes cujo co
nhecimento se supunha comum (Garfinkel, 1984b, p.38-42). Num 
experimento em que se pedia aos estudantes para dedicar algum 
tempo em suas casas observando eventos da perspectiva de pensio
nistas, Garfinkel relatou que, sob essa instruyao, os estudantes 
suprimiram os pressupostos familiares e biognificos, a luz dos 
quais normalmente se costuma descrever os membros da familia e 
suas atividades. Em consequencia disso, quase todos os estudan
tes "behaviorizaram" os seus relatos sobre as cenas de familia. 17 

No decorrer dessa nova pratica perceberam, constrangidos, deta
lhes precisos de comportamento e tambem das motiva,oes 
"contenciosas, rixentas e hostis" que, todos afirmavam, nao re
presentavam 0 "verdadeiro" retrato de uma familia. Muitos dos 
estudantes disseram ter ficado aliviados ao resgatar a textura usual 
para sua interpreta,ao dos eventos (Garfinkel, 1984b, p.44.9). 

16 Desse ponto de vista, a "intui~ao" do agente pode ser tratada como a capaci. 
dade para a inferencia coordenada com base numa apreensao dos pormeno
res comportamentais e do fundo contextual. 

17 Os estudantes tendiam assim a exceder a sua atribui~ao suprimindo aspectos 
de seu conhecimento de sensa comum das estruturas sociais alem das parti
cularidades biograficas familiares. 

...... 
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Aqui a supressao de um conjunto de pressupostos contextuais 
alterou radicalmente 0 modo pelo qual os eventos eram percebi
dos e relatados. 

Em outIOS contextos, a relevancia do "conhecimento de fun~ 
do" fOl igualmente critica ao se interpretar a natureza dos eventos 
e as:6es. Num estudo baseado em registros clinicos especiais desti
nados a desenvolver urn modele de procedimentos de uma clinica 
psiquiatrica para 0 tratamento de pacientes de ambulatorio, Gar
finkel constatou que nesse estudo os codificadores dos dados ja 
pressupunham conhecimentos contextuais dos procedimentos da 
clinica a fim de facilitar 0 processo de registro. 0 "conhecimento 
contextual" invocado incluia pressupostos sabre os procedimen
tos clinicos - as proprios fenomenos que 0 estudo visava determi
nar. Esses pressupostos, ressalta Garfink<:l" nao eram invocados 
para resolver as ambigliidades nos registros. Pela conrrario, 

esse conhecimento pressuposto parecia necessaria e era delibe
radamente consultado sempre que, por quaisquer razoes, os 
codificadores precisavam ter certeza de que haviam registrado "0 

que de fate acontecia". Isso oconia independentemente de des terem ou 
ndo encontrado conteudos "amhiguos". (Garfinkel, 1984a, p.20) 

Nessas e em outras investiga<;oes relatadas por Garfinkel, a 
contextualidade das a<;:6es e eventos e sempre uma contextualidade 
imputada, e sua imputayao e, por sua vez, urn elemento-chave 
para a compreensao das ay6es, isto e, de sua explicabilidade. Mas, 
se a evoca<;:ao das materias contextuais e inevitavelmente parte e 
parcela cia percepyao que se tern dos eventos, como sao invocadas 
as materias contextuais? 

Em seu ensaio "Commonsense Knowledge of Social Structures" 
[" Conhecimento de senso comum das estruturas sociais" 1 (Garfinkel, 
1984c), Garfinkel elaborou um importante processo que, propu
nha ele, est.:i implicito em muitos aspectos das interpreta<;:6es da 
a<;ao. Seguindo Mannheim (1952), ele qualificou esse processo de 
"0 metodo de interpretayao documental" e observou que 

o metodo consiste em tratar uma aparencia real como "0 documento 
de", como "apontando para", como "favorecendo urn" pressuposto
padrao subjacente. Nao somente 0 padrao subjacente e derivado de 
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suas eviclencias documentais inciiviciuais, como tambem as eviden
cias documehtais individuais sao, por sua vez, interpretadas na base 
de "0 que se sabe" sabre 0 padrao subjacente. Cada urn e usado para 
elaborar 0 outro. (Garfinkel, 1984c, p.78) 

Esse processo, cujas operay6es sao prontamente manifestas _ 
por exemplo, na interpreta<;ao das figuras de gestaLt - tambem esm 
envolvido, observa Garfinkel, no "reconhecimento de ocorrencias 
e objetos comuns como carteiros, gestos amigaveis e promessas" 
(1984c, p.78). 

Garfinkel desenvolveu a sua discussao do metodo documen
tal no contexto de urn estudo que visava exagerar as suas caracte
risticas. Estudantes fcram instados a participar de uma nova for
ma de supervisao. 0 procedimento implicava a separa<;ao de 
estudante e conselheiro em salas contiguas ligadas par sistemas 
de intercomunicayao. 0 estudante era solicitado a esboyar 0 

quadro do problema para 0 qual estava buscando aconselhamento 
e depois a fazer uma serie de perguntas que poderiam ser respon
didas segundo 0 modelo "sim/nao". Entre cada pergunta e sua 

resposta, pedia-se ao estudante que desligasse 0 sistema de interco
munica~ao e gravasse as suas reflex6es ace rca do que havia sido 
dito. Ao final das trocas, os protagonistas eram solicitados a dar 
suas impress6es sobre essas trocas, e posteriormente eram entre
vistados. Desconhecidas dos estudantes, as respostas dos "conse
lheiros" as suas perguntas eram determinadas por meio de uma 

tabela de numeros aleatorios e 0 experimento destinava-se aver 
como eles percebiam que as respostas tinham, em rela~'i.o a ela, 
uma coerencia meramente aleat6ria. 18 

Em sua discussao sobre os eventos desse estudo, Garfinkel 
ressalta ate que ponto os estudantes eram capazes de completar a 

troca e de resumir e avaliar 0 "conselho que haviam recebido" 
(Garfinkel, 1984c, p.89-94). Nao obstante 0 caniter aleatorio das 

respostas dos conselheiros, os estudantes nao as consideravam 
como tal. Em vez disso, encaravam as respostas dos conselheiros 

18 Para ptotocolos pormenorizados dos eventos decorrentes desse ptocedimento, 
ver Garfinkel, 1984c, p.80-8; McHugh, 1968. 
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como motivadas pelas perguntas e achavam que podiam ver "0 que 
o conselheiro tinha em mente". Os estudantes localizavam os con
teudos do "conselho" que recebiam examinando conteudos parti
culares de suas proprias quest6es e elaborando esses conteudos ao 
longo de uma serie de trocas de modo a assegurar e manter, tanto 
quanto possivel, urn padrao coerente de "conselho". Eles interpre
tavam a significado do "conselho" por referencia ao seu proprio 

senso comum sobre varios aspectos de membros da coletividade 
normativamente avaliados - conhecimento que eles supunham 
manter em comum com 0 conselheiro. Alem disso, avaliavam 0 

conselho como "razoavel" ou "nao-razoavel" mediante urn procedi
mento que consistia em atribuir "valores perceptivelmente normais" 
(cf. nota 13) aquilo que os conselheiros propunham. 

Acima de tudo, os estudantes dedicar*lll esfor<;os consideni
veis para manter a intera~ao de maneira a torna·la urn padrao de 
aconselhamento. Dessa forma, tanto 0 "padrao de conselho" quan
to 0 "problema subjacente para 0 qual ele estava dirigido" foram 
repetidamente ajustados a cada resposta apresentada, de modo a 
manter 0 "fluxo do conselho", a elaborar anteriormente aquila 
que tinha "sido real mente aconselhado" e a motivar as novas pos
sibilidades como fatores emergentes do problema (1984c, p.89-
94). Ao deparar com respostas incompletas, improprias au con
traditorias, os pacientes nao raro decidiam esperar ever se respostas 
posteriores podiam esclarecer a situacao, ou "encontravam uma . . 
razao" que "dava sentido" a resposta, ou concluiam que 0 conse
Iheiro tinha "mudado de ideia" ou "aprendido algo novo" entre as 
respostas, ou que estava insuficientemente familiarizado com as 
pormenores do problema, ou que a pergunta tinha sido malfor
mulada etc. Em suma, os estudantes usavam todos os meios ad hoc 
que tinham a sua disposi<;ao, par~ manter urn compromisso com as 
trocas enquanto urn fluxo de conselhos que envolvia a participa<;ao 
de conselheiros confiaveis e adequadamente motivados. 

Varias conclus6es podem ser prontamente extraidas desse 
estudo. A primeira consiste simplesmente em reconhecer 0 enor
me ambito de pressuposi~6es, elementos do conhecimento, 
inferencias e aspectos contextuais que foram usados como recursos 
para manter urn senso coerente dos eventos centrais das trocas. 

..... , 1 • J 
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Embora a expressao "0 metodo documental de interpreta<;:lo" iden
tifique urn processo geral de compreensao, e conveniente reeo
nhecer que existe um numero indefinidamente elevado de ele
mentos que movem este processo. De modo correlato, fica claro 
que, em qualquer etapa dos procedimentos, as compreens6es que 
os estudantes tinham do que estava acontecendo eram provisorias, 
"vagas" e sujeitas a revisao. Embora estivessem baseadas na apli

ca<;:lo de conhecimentos detalhados e no usa de infen;ncias que 
operavam "em detalhe" ao longo das particularidades das trocas, 
as inferencias dos estudantes naG podiam seT interpretadas como 

produtos de regras bem-definidas au algoritmos aplic.dos de 
maneira nao-ambigua. Garfinkel tern mostrado reiteradas vezes 
que a aplicac;ao de regras envolve invariavelmente 0 usa de instru-

d h ·" " " "". " 19 mentos a DC, talS como a ffi!=nos que I et cetera e seJa, e 
indubitavelmente esses instrumentos eram implementados, pelos 
estudantes, nas interpretac;5es de suas sessoes de "supervisao". 

Por fim, vale a pena notar ainda uma vez a extensao na qual os 
"padroes subjacentes" pressupostos (isto e, que as trocas envol
viam "supervisao" e eram inteligiveis como tais) eram dados 
repetida e extensamente em beneficia da duvida apesar da exis
tencia de aparencias que indicavam 0 contrario. Em conformida
de com. explica,ao de Schlitz da "atitude natural", as participan
tes de fato suspenderam durante 0 maior tempo possivel quaisquer 
duvidas emergentes que pudessem ter nutrido a respeito do ca
niter das trocas. 

Feitas essas observac;6es, contudo, ha ainda urn importante 
sentido no qual as resultados da experiencia da "supervisao dos 
estudantes" guardam uma relac;ao surpreendentemente paradoxal 
com os resultados dos experimentos de "ruptura" discutidos mais 
acima. Os sujeitos da experiencia de supervisao persistiram na 
convicc;ao de que estavam recebendo "aconselhamento" reatista e 
eram excepcionalmente ingenuos ao invocar considerac;6es ad hoc 

para conservar essa consciencia do que estava acontecendo. ja os 

19 Ver, inter alia, Garfinkel (1984a, p.2-4, 18·24), assim como 0 conjunto da 
obra de Garfinkel (1984c). 
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sujeitos dos experimentos de ruptura abandonaram muito rapida
mente qualquer tentativa de entender 0 que estava ocorrendo e 
em vez disso responderam de maneira quase imediata, com indig
na,ao e hostilidade, as a,6es dos experimentadores. 

A chave para ess.s duas respostas alternativas parece residir 
na extensao em que os sujeitos eram capazes de interpretar 0 

comportamento dos experimentadores como inteligivel e razoa
vel. Enquanto os experimentadores produziam urn comportamento 
que, podia adequar-se20 processualmente ao contexto em que ele 
ocorria, os estudantes estavam preparados para responder com 
base na "verdade" e deixar passar uma leitura que "faria sentido". 
Desde, porem, que os experimentadores produzissem urn com
portamento que nao fosse tao adequado, 0 comportamento era 
imediatamente condenado. .." 

Todavia, embora os pacientes ficassem frequentemente des
concertados e atonitos durante esses experimentos, e significativo 
que nao anatisassem 0 comportamento dos experimentadores-que 
operavam a "ruptura" como sem sentido, aleatorio e nao-motiva
do. As experiencias de ruptura de Garfinkel destinavam-se origi
nariamente, com efeito, a imobilizar 0 metoda de interpreta~ao do

cumental e criar cenas de total inatividade e anomia. Na verdade, 
entretanto, elas raramente 0 faziam. 0 "metoda documental" con
tinuou sendo aplicado e os sujeitos eram capazes de responder ao 
que lhes acontecia. 0 fato e que suas rea<;:6es predominantemente 
hostis traiam as analises que faziam do comportamento dos 

20 Garfinkel ressalta que toda compreensao e processual ou metodicamente fun· 
dada. Diz ele: "Para a conduta de seus neg6cios diarios, as pessoas dao como 
certo que 0 que se diz sera entendido de acordo com metodos que as partes 
usam para entender 0 que esmo dizendo pelo seu carater claro, coerente, 
compreensive1 ou planejado, isto e, sujeito a uma certa jurisdi<rao de regras -
numa palavra, como racional. Ver 0 "sentido" do que e dito e atribuir ao que 
e dito 0 seu carater "por via de regra". A "concordancia partilhada" re/ere.se aos 
vdrios metodos sociais para a concretizao;:ao do reconhecimento, pelo membTo, de 
que alguma coisa foi dita.segundo-uma.regm e nao para a adaptao;:iio demonstrdvel 
de assuntos substantivos. A imagem apropriada de uma compreensao comum e 
portanto mais uma opemfao do que uma inteTsw;ao comum de conjuntos que se 
sobrepoem" (Garfinkel~ 1984a, p.30) . 
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experimentadores, motivadas por intenc;oes - embora provavel
mente desagradiveis - naquele momento camufladas.2I 

Fundamental, pois, para a analisabilidade da ac;ao e 0 feno
meno do procedimento confidvel. Os participantes entram em qual
quer situat;:ao com urn conjunto de metodos interpretativos que 
iraQ usaf, de forma amplamente inconsciente, com a finalidade de 
determinar urn sentido especifico para a<;:oes sociais particulares, 
localizadas. Mas quando esse sentido nao pode ser determinado 
os participantes podem nao'abandonar necessariamente as bases 
da conduta de suas compreens6es. Em vez dis SO, podem usar es
sas mesmas condutas como fundamentos sobre os quais julgarao 
as a~6es sociais como desvios do comportamento "normal e sensa
to", como negativamente motivadas e como moralmente conde
naveis. Os procedimentos por meio dos quais a ayao e interpretada 

21 Significarivamente, a conduta inusirada do experimentador evocava rotinei
ramente tentativas de explicaC;ao em termos de motivos ou intenc;oes que 
Garfinkel documenta reiteradamente. Por exemplo, (1) num jogo de xadrez 
no qual, antes de executar urn movimento, Garfinkel mudava as posic;oes 
fisicas de pec;as identicas - por exemplo, dois peoes -, deixando assim de 
criar qualquer mudanc;a material no estado do jogo; os sujeitos, nao obstante, 
"falavam da obscuridade dos meus motivos" (Garfinkel, 1963, p.199). (2) De 
modo similar, depois de varios procedimentos de ruptura, tanto os estudan
res como os experimentadores acharam dificil renormalizar as suas expectati
vas habituais mesmo depois de 0 carater experimental do procedimento ter 
side revelado (ver Garfinkel, 1984b, p.48-9, 52-3). Eles continuavam a ques
tionar os motivos do experimentador, queixando-se com freqiiencia: "T udo 
bern, era urn experimento, mas por que 0 senhor tinha de escolher a mim". 
Caracteristicamente, estudantes e experimentador queriam alguma soluC;ao 
outra que na~ a explicac;ao fornecida, mas mostravam-se incertos quanto aquilo 
em que ela poderia ou deveria consistir (1984b, p.72-3). (3) Mais uma vez, na 
experiencia de supervisao de estudantes, Garfinkel verificou que estes nao 
conseguiam fugir da busca de motivac;ao para explicar os pad roes de compor
tamento do experimentador: "Os estudantes achavam muito dificil captar as 
implicac;oes de aleatoriedade nas declarac;oes. Vma declaraC;ao predetermina
da era tratada como fraude nas respOstas, em vez de ser vista como uma de
claras:ao que era decidida de antemao e que ocorria independentemenre das 
perguntas e interesses do estudante" (1984c, p.91). 0 tratamento (secunda ria
mente elaborativo) do comportamento desviante como comportamento espe
cialmente motivado e urn fator central na manutenc;ao das expectativas 
normativas como recursos interpretativos nos contextos de ac;ao comuns. 
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sao portanto dup!amente constitutivos das atividades que eles orga
nizam. Eles possibilitam tanto a inteligibilidade da conduta per
ceptivelmente normal quanta a visibilidade da conduta que dela 
se desvia. Os procedimentos interpretativos tern, pois, algumas 
propriedades surpreendentes. Nao apenas sao capazes de uma 
implementac;ao flexivel, de modo que permitam que diferentes 
condutas passaro assimilar-se a urn dado padrao subjacente, como 

tambem podem utilizar-se para evidenciar a motiva~ao ou "delibe
ra~ao" (e, portanto, 0 significado) das a~6es que se desviam dos 
ditames desse modelo. 

Por outro lado, isso significa que 0 conjunto de procedimentos 
interpretativos por meio dos quais a ac;ao torna-se inteligivel tern a 
notivel propriedade de "revestir" por inteiro 0 campo da a<;iio. Nao 
existe, portanto, a<;iio nao-categoriZelvel - mest'tlo que, nos limites 
da discussao, alguns dos mais dristicos desvios do comportamento 
"perceptivelmente normal" sejam colocados na categoria residual 
de "insanos". Essa propriedade de "dupla constituic;ao" dos proce
dimentos interpretativos tern uma significa~o imensa para a anali
se da a~ao social comum, que examinaremos em seguida. 

Normas e a.;:ao: determina.;:ao normativa 
versus responsabilidade moral 

Dentro das principais perspectivas sociologicas preocupadas 
com a analise da a<;:ao social, e costume tratar a ocorrencia das 
ac;oes ordinarias como governadas por regras (Wilson, 1971) ou 
como determinada por normas morais e, nesse sentido, para es
pecificar 0 mecanismo fundamental pelo qual as coletividades 
moldam e coagem as atividades de seus membros." Na influente 
explica<;:ao que Parsons oferece desse processo, as normas marais 
sao interiorizadas para constituir as disposi<;:6es-de-necessidade dos 

22 Como observou Wilson (1971, p.66), tanto as teorias de conflito como as de 
consenso tern compartilhado esse pressuposto e divergido basicamente na 
medida em que urn consenso normativo existe e a integrac;ao social e engen
drada pelo consenso . 

it; 
~1 
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individuos num processo de socializa~ao que envolve essencialmen
te 0 condicionamento por meio da administra<;iio de recompensas e 
castigos. 0 que se perde nessa analise e qualquer abordagem inte. 
gra do raciocinio dos atores comuns nas situa<;:6es de ac;:ao. 0 atcr 
social e tratado como "de juizo dopado" ["judgemental dope"] isto e, 

o "homem-na-sociedade-do-soci6Iogo", que produz os aspectos esti
veis da sociedade ao atuar con forme as alternativas de a~ao 
preestabelecidas e legitimas, fornecidas pela cultura comum, 

Por isso, 

o uso que a pessoa faz do conhecimento de senso comum das estru
turas sociais ao longo da "sucessao" temporal de situa~6es aqui-e
agora que sao tratadas como epifenomenicas. (Garfinkel, 1984b, p.68) 

o que se perde na formulayao da pessoa "de juizo dopado" e 
uma concepyao dos atores sociais que usam os seus recursos 
interpretativos para entender a carater das circunstincias nas quais 
se encontram e, como parte desse processo, determinar como os 
cursos de ayao possiveis serao avaliados em relayao a ordem 
normativa dos eventos nos quais estiio enredados. 0 que se per
de, em suma, e uma analise da ayao social construida em termos 
daquilo que e fundamental para os participantes - a mutua inteligi· 
bilidade e a responsabilidade moral da a~ao. 0 tratamento dado 
por Garfinkel ao papel das normas na a~ao social faz que elas 
sejam fundamentais tanto para a reconhecibilidade quanta para a 
responsabilidade moral da a~ao. Semelhante tratamento envolve 
uma importante reconceitualizayao das concepyoes tradicionais 
do papel das normas na atividade sociaL No entanto, quando se 
colocam esses elementos no centro da analise surge uma aborda
gem radical mente diferente, mas teoricamente coerente e 
empiricamente fecunda, da analise da ayao. 

1 A situa<;iio da a<;:lio 

Uma reconceitualizayao inicial no bojo da teoria da ayao que 
e requerida pelos resultados de Garfinkel diz respeito a propria 

i 
I 

ETNOMETODOL(]GIA 347 

situa<;ao da a<;ao. Na analise parsoniana e, de maneira mais geral, 
no "paradigma normativo" (Wilson, 1971), as normas partilha· 
das funcionam como Hames entre as situa<;6es e as a<;6es que sao 
requeridas sob determinadas condi~6es situacionais. Essencialmen· 
te, as "situa<;6es determinadas" - de inicio reconhecidas pelos 
participantes independentemente de considera<;6es normativas -
evocariam disposi<;6es norrnativas especificas e expectativas que 

surgem num comportamento de urn tipo particular. 0 modelo 
normative de a<;ao combinada requer assim nae s6 que os atores 
tenham tida urn treinamento normative similar mas tambem que 
compartilhem percep~6es comuns das situa~6es empiricas nas quais 
estio colocados. Se esta ultima condi<;iio for atendida, os agentes 
poderao seT situados em contextos que, por intermedio das nor
mas apropriadas, sao determinativos de suas ay~s conjuntas, Nessa 
analise, cada situa<;:ao e considerada distinta e anterior a ayao, 
determinando a ayao numa especie de "continente-conteudo" ,13 

Dentro dessa estrutura, e ignorado 0 papel constitutivo do tempo 
na organizayao da atividade como uma sequencia temporal. Nao 
existe a possibilidade, aqui, do papel interpretativo das perspecti· 
vas temporais retrospectivas-prospectivas que, como mostra Garfin
kel, sao fundamentais para se compreender ate mesmo uma con
versa elementar (Garfinkel, 1984b, p.38-42). E, de maneira mais 
gerat a teoria tende a tratar a relayao temporal entre uma situayao 
e as a<;:6es por ela geradas como se ocorressem dentro dos confins 
de urn unico "momento de abundancia" (Garfinkel, 1952, p.147). 

Mas esse modo de ver a relayao entre uma ayao e 0 seu con
texto e total mente incompativel com as constata~6es de Garfinkel 
acerca das opera~6es do metodo documentario de interpreta<;iio 
em situayoes de ayao comuns. Pois convem lembrar que as suas 
constatayoes foram que nao apenas 0 contexto da ayao influencia 
o que se pensa que a ayao seja, como as ayoes componentes tam
bern contribuem para uma percep~ao em desenvolvimento da pro· 
pria situayao da a<;:ao,24 "Ayao" e "contexto" sao elementos mutua-

23 Esse uso e extraido de Burke (1945). 
24 Ver, em particular, as analises garfinkelianas do processo pdo qual uma sim

ples conversa e entendida (Garfinkel, 1984b, p.3842) e das caracteristicas dos 
entendimentos na experiencia de supervisao de estudantes (1984c, p.89-94), 

b .. r? 
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mente elaborativos e mutuamente determinativos numa equayao 
simulmnea que os agentes esmo continuamente solvendo ere-solvendo 
para determinar a natureza dos eventos nos quais estiio colocados. 
Assim, as "circunstincias" de uma a<;3.o naG podem ser adequada-

. mente analisaveis como demasiado anteriores a urn subsequente 
conjunto de a<;:6es que elas "desdobram". Como base presumivel, 
mas naG incorrigivel, sabre a qual as a<;=6es sao tanto fundamenta
das quanta interpretadas, as "circunstancias" devem, ao contra
rio, ser construidas como os produtos em desenvolvimento e trans
forma<;::lo das suas a<;:6es constituintes. 

2 0 vinculo norma-situar;ao 

Urn problema correlato para a analise da a<;ao decorre de 
uma considera<;:ao da relayao entre as normas pelas quais as a<;oes 
sao "determinadas" e as situayoes as quais essas normas se apli
cam_ 0 problema central, aqui, e que cada situa<;ilo de a<;ao difere _ 
em maior ou menor grau - de todas as outras e que, em principio, 
portanto, 0 mundo social consiste em urn numero indefinida
mente grande de situayoes de ayao diferenciaveis. 25 Mas, embora 
o paradigma normativo opere a partir da suposiyao de urn domi
nio de situayoes distintas a partir do qual as ayoes serao geradas 
por meio da operayao das norm as, 0 modelo e ameayado pela 
perspectiva de uma serie indefinidamente grande de contextos de 
a<;:ao unicos. 26 E evidente que nao existem prescri<;:oes normativas 
para cada situa<;:ao porque, se elas existissem, cada prescri<;:ao ca
ducaria depois de uma unica aplica<;ao. Semelhante resultado, se 
fosse concebivel, iria solapar 0 proprio conceito de uma regra de 
conduta e tomaria inimaginavel a partilha de tal regra. 

Mas, para que as normas ou regras interiorizadas sejam 
determinativas da ayao por meio dos diversos estados de coisas, 0 

25 Assim, toda situa;,:ao de a;,:ao e unicamente e, como observou Sacks (1963), 
indefinidamente descritivel. 

26 Para 0 paradigma normativo, a rela;,:ao problematica entre normas morais 
gerais e um conjunto diverso de situa;,:oes de ac;:ao (mica manifesta-se como 
uma varia;,:ao sobre 0 problema dos universais. 
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te6rico normativo deve ser capaz de identificar. como urn compo
nente essencial na especifica<;:ao da teoria, 0 dominio das situa

<;:oes as quais elas se aplicarao. No entanto, e urn lugar-comum da 

filosofia da a<;ao p6s-wittgensteiniana que as fronteiras de tais 
categorias sao negociaveis e revisaveis por meio dos usos dos agentes, 

que sao negociaveis, e nao deterministas, no seu caniterY Em 

resumo, como observou 0 jurista teorico H_ L A. Hart, "as situa
~6es de fato particulares nao esperam que ja estejamos separados 
uns dos outros e rotulados como instincias da regra geral, cuja 
aplica<;:ao esti em quesmo; tampouco pode a regra avan<;:ar para 
reivindicar suas proprias instancias" (Hart, 1961, pJ 23). As ins
tancias da aplicayao das regras sao decididas pelos participantes a 

luz das particularidades cia situacao na qual se encontram. Alem . .." 

disso, dado que as situa<;6es nas quais uma regra pode ser aplicada 
irao variar em pormenores especificos, 0 sentido caracteristico 

da aplica<;ao da regra tambem ira diferir em cada conjunto de 
circunstancias. E essa quesmo, inter alia, que Garfinkel trata na 

sua politica de se recusar 

a uma seria considera~o da proposta predominante segundo a qual .. _ 
as propriedades racionais das atividades pniticas devem ser avalia
das, reconheddas, categorizadas, descritas pelo uso de uma regra OU 

de urn padrao obtido fora dos verdadeiros cemirios exteriores nos 
quais essas propriedades sao reconheddas. usadas, produzidas e re
feridas pelos membros dos cenarios. (Garfinkel, 1984a, p.33) 

Assim, nessas duas areas de problemas - 0 dominio das a<;:oes 
as quais determinadas normas se aplicam e a aplicayao concreta 

das normas a contextos situacionais especificos - ha urn resvala
mento suficiente para solapar fatalmente a credibilidade do 
determinismo normativo como modelo de a<;ao_ !sso nao significa 
que as expectativas norrnativas sejam insignificantes na organiza
<;:ao da ayao. Ao contcirio, sugere que 0 papel dessas expectativas 

teci de ser levado em conta. 

27 Ver Barnes (1984a, 1984b) para uma discussao lucida de algumas das ques
toes envolvidas. 

• ....... W.I#Ji_ 
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Em contraste com 0 modelo normativamente determinista da 
a~ao, descrito acima, as pesquisas de Garfinkel propoem uma 
analise alternativa que se funda numa no~o da responsabilidade 
normativa da ayao. Segundo esse ponto de vista, as expectativas 
dos agentes normativos sao tratadas nao tanto como reguladoras 
ou determinantes de ayoes, cuja reconhecibilidade seja tida como 
independente da norma, mas antes como dotadas de urn papel 
constitutivo no reconhecimento, pelos agentes, daquilo em que 
as a<;oes consistem. Essas sucess6es temporais de a<;:oes sao capta
das e descritas ern relayao umas com as auttas por referenda 
basicamente a conjuntos de expectativas normativas. E por esse 
modo que uma sequencia de a<;oes - como, por exemplo, uma 
serie de perguntas e tespostas - pode ser tornada "observavel
relatavel" ou "explicavel": digamos, como uma sala de aula. No 
entanto, para que ocorra uma H<;:ao que seja observavel e relativel, 
urn conjunto de a<;:6es que sao reconhecivelmente as suas "ativida
des componentes" deve ser produzido em arranjos ou seqiiencias 
particulares e padronizados. Somente se essa condi<;:ao for atendi
da e que 0 evento podera ser continuamente construido como 
uma "li<;:ao" reconhedvel ao longo do curso temporariamente pro
longado da sua produ~o. 

No interior do proprio evento, as a<;6es componentes serao 
produzidas por participantes que iraQ ter inevitavelmente uma 
compreensao, ainda que apenas tkita, dos momentos contextuais 
espedficos nos quais devem atuar e do modo como os varios 
cursos possiveis de a<;ao irao concretizar ou desapontar as expec
tativas constitutivas Hgadas a esses momentos. Cada a<;ao sucessi
va e portanto visivel - por meio das normas que sao coletivamen
te constitutivas daquilo "em que uma li<;ao de escola consiste" _ 
como uma manuten<;ao, ou como urn desvio, das expectativas 
constitutivas das H<;6es de escola. Assim, a "situa<;ao de a<;ao" - a 
li<;ao - e efetivamente vista como a pressuposi<;ao, 0 projeto e 0 

produto de suas proprias a~oes constituintes. Como diz Garfinkel, 
"recomenda-se a politica de que qualquer cemirio social seja visto 
como auto-organizador com respeito ao carater inteligivel de suas 
proprias aparencias" (1984a, p.33)_ Ademais, cada a~ao constituinte 

ETNOMETODOLOGlA 351 

restaura<;:ao, uma altera<;:ao ou urn rompimento do "contexto da 
sala de aula" e se verificara que foi analisado em sua propria pro
dUyao ou, como diz Garfinkel, "reflexivamente" ou "encarna
damente" .18 Segue-se que, mesmo num cenario como uma sala de 
aula, na qual 0 papel regulador das normas ou regras de conduta 
pode parecer evidente, ha muito mais papel constitutivo funda
mental para as normas da atividade da sala de aula. Esse papel 
constitutivo torna-se particularmente evidente quando as normas 
sao rompidas, e isso de duas maneiras. 

1 Evidentemente, sao as normas de conduta na sala de aula 
que sao - gra~s II propriedade de dupla constitui~ao - constitutivas 
na percep~o que 0 ator tern das atividades que delas se desviam. 
As normas de conduta na sala de aula sao J31t'is, inevitavelmente, 
os veiculos pelos quais a conduta que, por exemplo, desafia, sola
pa ou ridiculariza 0 papel do professor pode concebivelmente OCOf

rer. A visibilidade de tal conduta e disponivel para todos os parti
cipantes que rem uma consciencia das normas - e ali onde se pode 
considerar que os seus autores tern essa consciencia eles podem, 
por isso mesmo, ser considerados responsaveis como atores para 
as suas a<;:6es.19 

2 0 carater preciso desses desvios da norma fica claro em 
detalhes a partir de uma analise dos seus contextos - que irao 
necessariamente elaborar a seu sentido como a<;:6es. E e por meio 
dessa analise detalhada que os desvios podem ser justificavelmen
te tratados como voluntarios ou involuntirios, como construtivos 
ou condenaveis etc. 

28 Por exemplo, uma res posta "insolence" a uma pergunta do professor nao 
deve receber esse nome antes que 0 seu carater possa ser reconhecido; pelo 
contrario, seu can iter deve ser reconhecido antes que possa seT denominado. 

29 Esse ponto esti magnificamente ilustrado na seguinte observayao de Peter 
French acerca de uma classe de crianyas. 0 professor perguntou a uma crian· 
~ que estava entregue it. tarefa de olhar num microscopio simples: "0 que 
voce esti conseguindo ver?". Tirando os olhos do microscopio, a crianya res· 
pondeu: "De uma olhada". French relatou que todas as crianyas da classe que 

"" =1;"" - om """'"dm,,m, = ,jo~m, =, ~-~ ,m "'-",~ m~' J ' 

, . 
ele observou tinham aprendido a evitar tais respostas por volta da terceira 
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t. 



352 JOHN C. HERITAGE 

3 0 carater vinculador das normas 

Urn princIplO central da analise parson ian a da coa~ao 
normativa e que os agentes sociais acharao dillcil ou impossivel 
manter uma orienta<;:ao calculada para as normas que eles 
interiorizaram. Uma vez interiorizadas, as notmas tatnam-se ne
cessidades-disposi~6es da personalidade que conduzem a a~o de 
maneiras largamente nao-racionalizadas e prescritas, e e issa que 
estabelece 0 seu carater vinculador. 

ja para Garfinkel as conven~6es normativas devem ser enten. 
didas antes de mais nada como recursos para se estabelecer e 
manter a inteligibilidade de urn campo de a~o. Como mostraram 
os experimentos de ruptura, nao importa quais a<t>es ocorram, os 
agentes iraQ ten tar explica.-las por referenda as notmas, enos ca-
50S em que nao se pode afirmar que a ayao concorda com a con
ven<;:ao normativa eta pode, nao obstante, set tratada como urn 
desvio dessa mesma conven<;:ao. Tais desvios podem, POt sua vez, 
teeeber tratamentos "secundariamente elaborativos", nos quais 
os motivos e inten~6es particulares (mesmo negativos) podem ser 
invocados para interpreta·los.3O Alem disso as conven~6es norma
tivas podem, na ruptura, constituir recursos para transformar si
tua~6es de a~ao, redefinir as identidades sociais que esmo em 
jogo dentro delas etc. 

Essas interpreta~6es, contudo, presumem geralmente que (con
tra Parsons) as conven~6es normativas aplicaveis a uma situa¢o 
de a¢o esmo cognitivamente disponiveis para todos e portanto 
que 0 "desviante" e em geral alguem que "deve ter sabido melhor" 
e "poderia ter feito de outro modo". As no~6es convencionais de 
responsabilidade pela a~ao (e a condenabilidade da a~ao) repou
sam nessa suposi~ao. Todas essas interpreta~6es dependem da 
capacidade do agente em adotar uma orienta~ao reflexiva e, ocasio
nalmente, calculista em rela¢o as conven~6es normativas. Assim, 
na explicac;ao garfinkeliana, que nao atribui nenhum significado 
particular a uma hist6ria de recompensas e castigos como garantia 
de que os participantes sociais iraQ ser conduzidos por conven~6es 

30 Ver nota 21 e Heritage, 1984a, p.llS-30, 209-12. 
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normativas, pode-se afirmar, no entanto, que e a antecipa~o re
flexiva da analisabilidade e da responsabilidade moral dos desvios 
das normas que inibe a sua produ~o (Garfinkel, 1984c, p.66-70). 
Na analise cognitiva das normas desenvolvida pot Garfinkel, na 
qual as conveny6es normativas constituem estruturas publicamente 
disponiveis para a analise da conduta, a antecipa~ao reflexiva do 
modo como a conduta desviante sera analisavel pode, em vez de 
solapar disposi~6es de acordo com as normas, como sustentava 
Parsons, fornecer ao ator "boas razOes" para urn comportamento 
normativamente apropriado. 31 

4 A manuten<;iio das estruturas normativas 

Uma ultima area importante na qual aperspectiva garfin
keliana imp6e uma revisao da abordagem normativamente 
determinista da teoria da a~ao decorre de uma considera~o da 
reprodu~ao ou persistencia das especula~6es normativas. Nao 
obstante a for~a da discussao parsoniana da "dupla contingencia" 
da interayao e da "dupla vincula~ao" das expectativas normativas, 
existem lacunas surpreendentes na sua explica~ao do modo com 
que as normas persistem como fontes de conduta. Porque as nor
mas representam padr6es de conduta ideais que podem estar, na 
natureza das coisas, fora do alcance dos agentes e das quais eles 
costumam desviar-se. A explica~ao de Parsons pressup6e tanto a 
interiorizayao como urn ininterrupto processo de san~6es como a 
base sobre a qual as normas se sustentam, mas sua explica~o nao 
oferece outros processos elementares por meio dos quais se poderia 

31 A nocrao segundo a qual a antecipacrao, pelo ator, do modo como a conduta 
sera explicada e uma importante considera.;:ao que influi na escolha entre 
curs~s de acrao remonta ao classico ensaio "Situated Actions and Vocabularies 
of Motive" ("Situa~6es explicadas e vocabularios de motivo"} de C. Wright 
Mills (1940). Como diz Garfinkel ao formular a quesrao subjacente em sua 
tese de doutorado: "A grande quesrao nao e saber se os atores se compreen
dem ou nao uns aos outros. 0 fato e que eles se compreendem efetivamente 
uns aos outros, que eles se compreenderao uns aos outros, mas a realidade e 
que eles se compreenderao uns aos outros independentemente do modo como 
seriam compreendidos" (Garfinkel, 1952, p:367). 

t ._ 
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assegurar a persistencia das notmas. 1s80 constitui uma seria fra
queza, porque muitas vezes, dado 0 caniter ideal das normas e das 
capacidades de racionaliza~o dos agentes sociais, os desvios e as 
omissaes podem deixar de ser sancionados seja pela consciencia 
ou pelas rea<;:oes dos cutros. E, dado que este e freqiientemente 0 

caso, pode-se esperar urn processo no qual as expectativas 
normativas passam por uma degenera<;:ao entropica. Em suma, 
surge a quesrno de como os padr6es normativos sao mantidos 
como padraes sob circunstincias nas quais eles podem ser rompi
dos de urn modo relativamente frequente e sem san~o. 

A abordagem da responsabilidade normativa da analise da 
ayao oferece uma solw;ao econ6mica para essa quesrno. Propos-se 
anteriormente que, gra<;as a sua propriedade de dupla constitui
~o, as normas sao invocadas no reconhecimento das a<;:6es tanto 
de conformidade como de desvio. Observou-se ainda que, para os 
agentes sociais, enquanto as a<;:6es de conformidade raramente 
sao objetos de explica~o adicional, as a,aes de desvio sao geral
mente explicadas por meio de uma variedade de razOeS "secunda
riamente elaborativas" que fazem referenda as circunstincias da 
ac,:ao ou ao carater e aos motivos OU inten<;:oes do agente. Assim, 
no caso das expectativas normativas, existem apenas dois conjun
tos de possibilidades. Ou se concorda com a norma ou 0 desviar-se 
dela proporciona e ao mesmo tempo requer uma explicayao em 
termos de algum motivo ou contexto "especial". No primeiro 
caso, a norma fornece efetivamente uma explicayao auto-subsistente 
para a a<;:ao. No segundo, a norma motiva a busca das condi<;:oes 
especiais que podem explicar por que ela nao foi obedecida. Em 
ambos 05 casos, a norma e cognitivamente preservada como a base 
interpretativa primdria em termos da qual a a~aoJ quer seja de conformi· 
dade ou de desvio, e compreendida." Por isso as normas podem per
manecer fora do £luxo dos eventos e portanto ser a prova de erosao 
por a¢es que nao cumprem os seus ditames ou deles se desviam. 

32 Essa questiio e central para a analise que Pollner (1974a) faz do raciocinio 
mundano e para a analise que Mulkay e Gilbert fazem dos relatos de erros no 
discurso cientifico (ver Gilbert & Mulkay, 1984, Cap. 4; Mulkay & Gilbert, 
1982). Ver tambem Heritage (1984a, p.209ss) para uma discussao mais 
elaborada. 
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Compreender esse papel pressuposicional e constitutivo das 
normas na produ~o e no reconhecimento da a~o e identificar 
uma fonte central de estabilidade na manuten,ao reprodutiva das 
institui<;Qes sociais. E tambem reconhecer a cronica interpenetrayao 
entre as ordens fatual e moral que existe no ponto de vista dos 
agentes comuns. Estes ultimos esmo rotineiramente envolvidos 
na constitui<;:ao moral dos eventos sociais por meio de uma estru

tura de expectativas normativas que, de maneiras vistas mas nao 
notadas, eles mantem incessantemente como incorrigiveis. 

Em suma, a visao garfinkeliana da a~o, que ressalta a sua 
responsabilidade moral por via das conven,aes normativas, e uma 
visao que se afasta do ponto de vista normativamente determinista 
em cada um dos pontos-chave acima mencionados. 

1 Ela evita reificar a situa~o da a~o null: contexto de ativi
dade padronizado e determinante. Como Garfinkel observa, 

Os te6rieos sociais ... tem usado 0 fato da padroniza«3o para 
eoneeber 0 carater e as eonseqD.eneias das a<;:oes que concordam com 
as expeetativas padronizadas. Em geral eles tern reeonhecido mas 
tambem negligenciado 0 fato de que, por essas mesmas a<;:oes, as 
pessoas descobrem, eriam e sustentam essa padroniza«3o. (Garfinkel, 
1984b, p.67) 

Ao contcirio, a situayao da a<;:ao e tratada como um contexto 
de atividade essencialmente transformavel que e inevitavelmente 
mantido, alterado ou restaurado nos e por meio dos cursos de 
ayao que convencionalmente se diz ocorrerem "dentro dela" mas 
que, de modo mais realista, se pode dizer que 0 constituem e 0 

reconstituem num processo continuo de renovayao. 

2 As normas pelas quais as situa<;:oes e suas ayoes componen
tes sao reconhecidas devem ser entendidas nao como padraes 
rigidos, mas como recursos elasticos e revisaveis que sao ajustados 
e alterados no curso de sua aplicayao a contextos concretos. Nesse 
sentido, 0 carater especffico das a<;:oes ordinarias e entendido gra
<;as ao "trabalho acomodativo" (Garfinkel, 1963, p.187) e e sem
pre reconhecido, como Garfinkel afirma em outro lugar, por "uma 
outra primeira vez" (1984a, p.9). 
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3 Em vez de tratar as normas como condutoras do comporta
mento, as conven<;:oes normativas sao explicadas, dentro da viscio 
garfinkeliana, como uma importante Fonte dos recursos cognitivos 
por meio dos quais os conjuntos de ayao sao tornados tanto inte
ligfveis como moralmente responsaveis. Em particular, elas garan
tem a visibilidade tanto do comportamento apropriado quanto do 
comportamento desviante: garantem a analisabilidade secundaria 
do comportamento desviante em termos de significado e motivo; 
e a consciencia reflexiva do modo como 0 comportamento des
viante sera analisado pode motivar normativamente urn compor

tamento apropriado_ A consciencia cognitiva das estruturas 
normativas e presumida quando os participantes sociais tratam a 
conduta como inteligivel e moralmente responsavel, quer essa con
duta esteja de acordo com as normas ou delas se desvie_ A adapta
bilidade secundaria dos desvios das converu;oes normativas, en
tretanto, pode tender em geral a motivar uma conduta que 
esteja de acordo com elas_ 

4 As convenc;:6es normativas sao tratadas como pressuposi
cionais para os campos de a~o que elas tarnam inteligiveis e ex
plicaveis. Sua manuten-<;ao e, ao mesma tempo, a pressuposic;3.0, 0 
processo e 0 produto de seu usa para interpretar as cenas corri
queiras da atividade social (cf_ Pollner, 1974a)_ E esse status que 
lhes da imensa estabilidade Como bases institucionais de a<;ao que 
sao de caciter simultaneamente cognitivo e moral. 

Tomadas em conjunto, essas considera~6es representam uma 
importante re-orienta<;ao da concep<;ao parsoniana da a<;ao que pre

valeceu durante a era do p6s-guerra. A nova import:incia dada as 
bases processuais da a<;ao, a natureza das compreensOes que os 

agentes rem das circunsmncias nas quais estao localizados e as pro

priedades reflexivas da ac;ao estimularam uma grande quantidade 
de trabalhos empiricos que foi explorada para se lan",r nova luz 
sobre velhos problemas_ Talvez mais importante, a visao da respon
sabilidade normativa da ac;ao humana revelou-se uma fonte aberta e 
rica de concep~6es cumulativas na natureza da organiza<;ao social. 
Foi fundamental, nessas interpreta<;6es do papel da linguagem na 
a<;ao social, a natureza de intersubjetividade na conduta humana, as 
bases institucionais da gerac;ao e implementac;ao de conhecimento 
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e uma explicac;ao cada vez mais detalhada da natureza da intera<;ao 
social. E para esses temas que nos voltaremos agora. 

Linguagem e explicabilidade 

A proposta de Garfinkel segundo a qual "as atividades pelas 
quais os membros produzem e dirigem cenarios de neg6cios coti

dianos organizados sao identicas aos procedimentos dos mem

bros para tornar esses cenarios explic:iveis" (1984a, p.l) nao deve, 
e claro, ser entendida como afirma<;ao de que as explica<;6es des
critivas comuns fornecem urn acesso nao-problematico it natureza 
das atividades que elas descrevem_ Tampouco se deve entende-Ia 
como afirmac;ao de que a analise das explica<;6es verbais da ac;ao 
pode de qualquer modo substituir a pr6pr.~ analise da a<;ao_ Pelo 
contrario, seu usa do termo explicdvef como sin6nimo de 
"observavel-relat:ivel" (1984a, p.l; 1974, p_17) significa que a sua 
observa<;ao e dirigida para 0 modo com que qualquer cenario de 
atividade pode ser apreendido como padronizado no e por meio 
do carater desdobrativo de suas a<;6es constituintes, independen
te de essa padroniza<;ao receber (ou mesmo poder receber) uma 
formula<;ao lingUistica. As a<;6es sociais nao devem ser batizadas 
com linguagem para que sua inteligibilidade e implicatividade se 
tornem disponiveis para os participantes. Garfinkel usa frequen
temente 0 exemplo da fila para ilustrar as maneiras pelas quais 
um grupo de pessoas, pelo simples fato de estar numa rela<;ao 
espacial particular umas com as outras, constituem tacitamente 

uma institui~ao social em pequena escala e estabelecem conjun

tos de expectativas e obriga~6es morais umas em rela~ao a outras. 
Admitindo-se essa inteligibilidade inerente ou "encamada" da 

atividade social, qual e enta~ a rela~ao entre os eventos e as expli

ca<;6es verbais que os trazem para 0 ambito de uma formulac;ao 
descritiva? No seu tratamento das explica,oes, Garfinkel estava 
preocupado em afastar-se da ideia segundo a qual as explica<;6es 
descritivas sao transparentes e por isso deixam inalteradas as apreen
soes ordinarias dos objetos e eventos que elas descrevem pelo 

fato de terem sido descritos_ E procura tambem solapar a ideia 
segundo a qual a descri<;ao e outras formas de falar sao, por assim 
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dizer, inertes com respeito aos cenarios nos quais elas oconem. 
Esse conceito de descri<;:ao esta explicito nas teorias que ressaltam 
a fun<;:ao representativa da linguagem e as correspondencias entre 
palavras e coisas, e esta implicita nas formas de pesquisa cientifica 
social pratica que tratam os relatos dos atores sociais como dados 
que indicam de maneira nao-problematica as realidades sociais 
subjacentes. 

Contra essas duas posi<;oes, Garfinkel enfatiza a extensao na 
qual as explica<;6es ordinarias se ajustam de maneira "frouxa" as 
circunstincias que elas descrevem. A natureza do ajustamento entre 
as explica,oes e suas circunstancias e estabelecida par meio de urn 
curSo ativo de trabalho interpretativo. Os aspectos racionais das 
explica<;oes, diz ele, "consistem naquilo que as membros 'fazem corn', 
no que eles 'fazem das' explicat;oes nas ocasioes reais socialmente 
organizadas de seu uso" (1984a, p.J4). AI; explica,oes sao assim 
expressoes indicativas. Nao devem ser tratadas Como exteriores aos 
contextos nos quais sao empregadas ou como independentes de
les. 0 termo '-'expressao indicativa" tern sido objeto de equivocos 
significativos nas discussoes acerea da etnometodologia. 0 pr6. 
prio termo deriva da literatura da 16gica e da lingUistica, onde e 
usado para descrever expressoes (como "ele", "isso", "hoje" etc.) 
que requerem conhecimento contextual para recobrir os seus re
ferentes (ver Levinson, 1983, p.45·96). Essa origem tern sido uma 
poderosa fonte de confusao nas respostas sociologicas as propos
tas de Garfinkel, e isso de duas maneiras principais. Primeiro, 
£icarl evidente que no seu usc logico-lingliistico 0 termo tern urn 
sentido relativamente estreito, tecnico. Sua proposta e que qual
quer usa da linguagem, sem excet;dO, e motivado por vincula<;oes 
contextuais. Assim, mesmo ali onde a frase esm sendo produzida 
como puramente descritiva de urn estado de coisas, os aspectos 
contextuais da frase terao de ser invocados para se ver que, afinal, 
ele pretende ser uma descri<;ao e nao, por exernplo, uma ironia, 
urn gracejo ou uma metafora. 

A segunda fonte de confusao esm intimamente relacionada 
com a primeira. Na literatura 16gico-lingliistica, as expressoes 
indicativas tern atraido 0 interesse porque, como observa Garfinkel 
(1984a, p.4-7), constituem obsmculos ao uso de tecnicas analiticas 
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plenamente formalizadas numa variedade de disciplinas. Esse qua
dro tern sido incorporado it visao inadequada segundo a qual as 
a«>es ordinarias esrno preocupadas com 0 problema de "remediar" 
as expressoes indicativas (Attewell, 1972; Phillips, 1978). [sso tern 
levado it cria<;ao de uma apreensao incorreta do papel da lingua
gem nas relac;.oes sociais. Porque nos contextos de linguagem-uso 
ordinarios os participantes sociais exploram claramente as caracte

tisticas indicativas da conversa numa ampla variedade de modos 
(ver, entre outros, Heritage, 1984a, p.l42-57; Schegloff, 1984). 
As propriedades indicativas das explica<;oes sao assim mais urn 
recurso do que urn obsmculo it cria<;ao de sentido nos contextos 
sociais ordinarios. 

AI; propriedades indicativas das explica<;oes decorrem, em 
ultima analise, de seu carater como a<;oes. ~ explicac;.oes esrno 
inextricavelmente ligadas as ocasioes de seu usa, diz Garfinkel, 
porque as explica<;6es sao" aspectos das ocasioes socialmente orga
nizadas de seu uso" (Garfinkel, 1984a, p.4-7). As explica<;oes ordi
mirias nao sao portanto uma "folga" depois das ac;.oes. Nao Sao os 
momentos nos quais a ayao cessa e 0 comentirio sobre a ayao 
toma 0 seu lugar. Nao sao tampouco eventos desencarnados que 
ficam fora das atividades nas quais estao temporariamente eme
clados. Sao, ao contrario, ac;.oes por seu- pr6prio clireito e, como 
outras a<;:oes, contribuem inevitavelmente para 0 cemirio do qual 
sao parte e, ainda como as outras ac;.oes, sao interpretadas e com
preendidas processualmente. Ademais, as explica<;oes sao inter
pretadas contextualmente por meio dos procedimentos reflexiva
mente elaborativos do metodo de interpreta<;ao documenmrio. 
Como dizem Garfinkel e Sacks resumindo essa posi<;ao, "uma 
descri<;ao, por exemplo, nos modos como ela pode ser uma parte 
constituinte das circunstincias que descreve, de maneiras infini
tas e inevitavelmente, elabora essas circunstincias e e elaborada 
por elas" (Garfinkel & Sacks, 1970, p.338). AI; explica<;oes estao, 
pOis, sujeitas as mesmas contingencias circunstanciais e interpreta
tivas que regem as a<;6es para as quais elas sao orientadas. Porque, 
repetindo, as explica<;:6es sao ac;.oes e 0 que ha nelas de importante 
e que sao usadas num ambito de maneiras imensamente variado 
para dirigir os cenarios comuns de atividade. AI; explica<;oes, por 

d !!I!I!!!!!!jj'""',]'~~., <'''-''t., 
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conseguinte, nao sao uma estayao terminal para a investigac;:ao 
cientifica; sao, isto sim, urn ponto de partida para ela. 

A concep~ao garfinkeliana da linguagem e das rela~oes sociais 
e, pais, uma concep~o que abre completamente nOVDS campos de 
investiga~o, ao mesmo tempo que levanta profundas e complexas 
questoes acerea da natureza da linguagem, da fala e de outras for
mas de a~o comunicativa. Como nao pocieria deixar de seT, esse 
tratamento e mais apto a gerar do que a resolver problemas. [sso 
e inteiramente para 0 bem. As velhas conce~oes da linguagem 
faziam dela uma entidade trans parente, nao·investigavel. As ob
serva~oes de Garfinkel "naturalizam" a linguagem e colocam a 
anruise das explica~oes e das pniticas explicativas no mesmo plano 
que a analise de outras formas de a<;:ao pratica. Nessa concepc;:ao, 
a linguagem e entendida como urn recurso mediante 0 qual os 
participantes sociais intervem nas situaC;:6es que envolvem ayao, 
mas as "estruturas" e os "mecanismos" pelos quais as palavras se 
reunem para formar explica<;:6es e essas exphcac;:6es estio "liga
das" as situa<;6es do muncio real permanecem abertos para 0 estu
do empirico. Como analises valiosas da variedade de maneiras de 
invocar as explica<r0es ordimirias na manuten<rao dos mundos so
ciais, recomenda-se ao leitor 0 exame do classico estudo de Wieder 
(1974) acerca do usa do "c6digo convicto" como esquema expli. 
cativo numa "casa eqiiiclistante" para viciados em narc6ticos ver
bais e 0 estudo de Gilbert & Mulkay (1984) sobre as maneiras 
pelas quais os cientistas descrevem um campo contemporaneo da 
pesquisa bioquimica. Cada um desses estudos, que nao se pres
tam a urn resumo num ensaio curto como este, revela prontamen
te os ganhos que se pode ter em termos de percep~o sociologica 
quando se abandona a tradicional concep~ao representativa da 
linguagem na investiga~o das formas de organiza~o social. 

Dimens5es da pesquisa empirica na etnometodologia 

1 As estruturas sociais como "ambientes normais" 

Uma das primeiras, e mais proeminentes, linhas de desen
volvimento derivadas das iniciativas de Garfinkel tem como foco 
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a tipifica<;ao ou normaliza<;ao como uma caracteristica do raciod
nio e do juizo de sensa comum. Esse foco foi, em parte, urn legado 
dos escritos fenomenol6gicos de Schutz, que ressaltou 0 papel da 
consciencia como instrumento tipificador e caracterizou a lingua
gem cotidiana como "0 meio tipificador par excellence" e como urn 
tesouro de tipos ja prontos e pre·constituidos" (Schutz, 1962a, 
p.14). Esse tema foi retomado e enfatizado por Cicourel na sua 
discussao da "tipifica~o de formas normais" como uma questao 
metodol6gica (Cicourel, 1972, p.254-6) e esta, obviamente, tema
ticamente embutido nas discussoes de Garfinkel sobre a "norma
lidade pereebida" como uma propriedade dos objetos e eventos 
culturais e n.s suas discussoes sobre a responsabilidade mundana 
e 0 metodo documentario. 

Nas analises empiricas que se originaram do tema da 
tipifica<;ao, a principal enfase de pesquisa r~!ii'-iu sobre as suposi
<rOes e pressuposi<r0es subjacentes de estruturas de tipifica<rao par
ticulares, os procedimentos concretos e as considera<roes que de
terminam a assimila<rao dos objetos e eventos em categorias e os 
papeis dessas categorias em ambientes sociais particulares. Gran
de parte desse trab.lho empirico emergiu no campo do desvio ou 
lidou com procedimentos de tomadas de decisao burocratica 
correlatos que sao implementados no "processamento das pessoas". 
A afinidade superficial com a perspectiva rotuladora (Becker, 1963) 
foi consideravel, quanta mais nao fosse por causa da grande 
sobreposi~o substantiva entre as duas abordagens. No entanto, 
as duas perspectivas diferiam em dois pontos correlatos e ctuciais. 
Primeiro, os estudos etnometodologicos evitavam a premissa rotu
ladora nominalista de que 0 desvio era constituido por rea~oes 
sociais tout court (cf. Pollner, 1974b); e, segundo, eles descartavam 
como demasiado simplista a concentra<rilo dos te6ricos da rotula<rilo 
na distin<rao entre 0 corretamente e 0 incorretamente rotulado. 
Em vez disso os estudos etnometodol6gicos focalizavam direta
mente as praticas e contingencias organizacionais do processo 
definidor e admitiam que as expectativas normalizadoras eram 
urn aspecto irremedhivel da sua opera<rilo. 33 

33 Ver Pollner (1974b) para uma cricica da perspectiva rotuladora de urn ponto 
de vista etnometodologico. A conclusao etnometodologica de que codos os 
procedimentos para localizar 0 desvio sao, em ultima analise, aspectos 

~ 
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Urn dos primeiros exemplos dessa abordagem foi 0 conheei
do estudo de David Sudnow "Normal Crimes" ["Crimes nor
mais"] (1965)_ Nele Sudnow mostrava em detalhe que os construtos 
de senso comum dos advogados publicos californianos relativos 
aos infratores tipicos e aos padr6es de cometimento da infra~o 
moldavam as suas abordagens dos acordos em justi~a e, portanto, 
de aspectos substanciais da administra<;:ao da justi<;:a.34 Em parti

cular, ele mostrou que os construtos eram usados para determi
nar a adequabilidade de se entrar em acordo_ Em entrevistas com 
reus eles foram usados para classifica-los como "casos" de manei
ras que pressupunham a culpa destes_ E esses mesmos construtos 
influenciaram fortemente 0 tipo de acusa~ao a que finalmente se 
chegou em troca cia confissao de "culpa", sujeita apenas, como 
mostrou Sudnow, a uma nova considerayao: a questao de saber 
qual senten<ra esse tipo de delito "normal" merecia. As 'categorias 
de crime utilizadas pelos representantes legais {oram, por assim 
dizer, indeterminadas pelo c6digo legal. Como observa Sudnow, 

em seu verdadeiro usc, as categorias de crime ... sao ... os termos de 
referenda taquigraficos para esse conhecimento da estrutura social 
e de seus eventos criminais em que se baseia a tarefa de organizar 
praticamente 0 trabalho de "representa<;ao". Esse conhecimento in
clui, incorporado naquilo que 0 roubo, 0 furto comum, as infra<;6es 
ligadas aos narc6ticos, a molesta<;ao de crianyas e 0 resto na verdade 
defendem, 0 conhecimento dos modos de atividade criminal, caracte
risticas eco16gicas da comunidade, padr6es da vida cotidiana nas 
favelas, biografias psicol6gicas e sociais de infratores, hist6rias e fu
turos criminais_ (Sudnow, 1965, p_2 7 5)_ 

Pelo uso desse conhecimento com a sua rotiniza~o e tipifica~o 
dos "crimes normais", diz Sudnow, a administra<;:ao de justi<;:a 

constitutivos do desvio que desse modo eles tornam expliciveis {oi urn ponto 
de partida aproximado para uma manifesta<;:ao radical a partir da 
etnometodologia por Alan Blum e Peter McHugh e seus associados numa 
CIitica moral totalizadora das rela<;:6es sociais. Ver McHugh et al. (1974) para 
uma coletanea de ensaios e Heritage (1975) para uma tentativa de avalia<;:ao. 

34 Para urn valioso estudo das particularidades do processo de barganha de 
demandas propriamente dito, ver Maynard, 1984. 
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ficou sujeita a urn processo de burocratiza<;:ao informal que nao 
estava consignada no c6digo criminal californiano. 

Paralelamente ao estudo de Sudnow, urn numero substancial 
de investiga~6es etnometodologicas realizadas durante a decada de 
1960 mostrou que urn amplo e anteriormente insuspeito ambito 
de considera<;:oes contextuais podia ser invocado na constitui~o 
ou modifica~ao de decis6es ou cursos de a.,ao burocraticos nor
mais. Estreitamente associado com isso era 0 reconhecimento de 
que os membros das burocracias nao apenas sao capazes mas es
ti~ positivamente obrigados a invocar e interpretar as regras e 
procedimentos burocraticos de maneiras ad hoc e que isso, por 
sua vez, e uma importante fonte de poder discriciomirio. A neces
sidade de produzir interpreta~6es ad hoc mesmo de regras de pro
cedimento muito bem-definidas foi elegantei'liente demonstrada 
por Zimmerman (1969a) num estudo das atividades das recepeio
nistas numa agencia de bem-estar social. As recepcionistas, que 
usavam urn procedimento aitamente especifico para encaminhar 
os interessados aos funcionacios respons:iveis, eram obrigadas a se 
desviar do procedimento sob urn certo numero de contingencias. 
Nesses casos, as a<;:6es das recepcionistas eram defens:iveis e de
fendidas pela alega~ao de que os objetivos do procedimento eram 
mais eficazmente satisfeitos pelo desvio desse mesmo procedi
mento do que pela adesao a ele_ Como diz Zimmerman, "0 con
ceito de a.,ao-de-acordo-com-uma-regra nao e uma questao de con
cordancia ou nao-concordancia per se, mas das varias maneiras 
pelas quais as pessoas satisfazem a si mesmas e aos outros com 
rela<;:ao aquilo que e ou nao uma concordancia 'razoavel' em situa
~6es particulares" (1970, p_23)_ 

Em trabalhos relacionados com 0 mesmo projeto de pesqui
sa, Zimmerman revelou uma serie de maneiras pelas quais asser<;:oes 
documentadas e relatos verbais eram interpretados por meio de 
procedimentos que se assemelhavam estreitamente aos dos 
codificadores de Garfinkel (ver p_339)_ Como os codificadores, 
muitas vezes os funcionarios eram capazes de, num relance, liver 0 

sistema" nas evidencias documentirias que formavam a base das 
asser~6es_ Quando os documentos pareciam problematicos, as 
concep<;:oes das "maneir~s pelas quais os documentos podiam ter 
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sido produzidos" (Zimmerman, 1969a) forneciam um conjunto 
aberto de recursos mediante os quais os funcionarios podiam 
chegar a dedsees determinadas e justificiveis. Outros estudos tam
bem demonstraram a extensao na qual 0 processamento das pes
soas esti sujeito a pniticas interpretativas nas quais a invoca~o 
discriciomiria de materias contextuais pode desempenhar um pa
pel crucial. No campo da educa<;ao, estudos de supervisao de 
alunos (Cicourel & Kitsuse, 1963) e da aplica<;iio de testes e ou
tros cursos de tratamento (Cicourel et aI., 1974; Leiter, 1976) 
documentaram esses processos em medida substancial, e os tra
balhos de Bittner (ver especialmente Bittner, 1967a) ilustram pro
cessos paralelos no trabalho de policiamento pcitico.35 

Enquanto os estudos citados mostram a extensao e 0 ambito 
das maneiras pelas quais as informaC;:6es basicas entrarn caracte
risticamente na tamada de decis6es burocniticas orciinarias, 0 fa
moso estudo de Garfinkel '''Good Organizational Reasons for 
'Bad' Clinic Records" {"'Boas'" razces organizacionais para 'maus' 
registros clinicos"J faz 0 argumento avanc;:ar urn passo adiante. 0 
ponto de partida para esse estudo foi 0 fato de uma investiga<;iio 
preliminar dos registros das clinicas psiquiatricas ter mostrado 
que, embora os verbetes fossem feitos regularmente, eram insufi
cientemente pormenorizados mesma para uscs cientificos sociais 
totalmente elementares. rsso suscitou a questao de saber por que 
esses registros incompletos, vagos e elipticos deviam, nao obstante, 
ser mantidos. A conclusao de Garfinkel foi que os registros eram 
mantidos como um recurso com 0 qual se podiam descrever as 
relay6es entre os pacientes e 0 pessoal clinico como cumprimen
tos adequados de um "contrato terapeutico". A ausencia de deta
lhes, propunha ele, servia como recurso defensivo ao assegurar 
que os registros s6 podiam ser lidos de forma competente por 

35 A demonstra~ao de processos correlatos no ambito dos procedimentos das 
ciencias sociais foi, naturalmente, urn projeto a longo prazo dos escritos de 
Cicourel (1964) em diante. Como observou Handel (vet 1982, p.112ss), 
esse projeto se expressa no carater bifurcado de grande parte do trabalho 
empirico de Cicourel, que ao mesmo tempo e substantivo e esti preocupa
do com 0 raciocinio pnitico das ciencias sociais subjacente as conclusoes 
substantivas. I 

! 
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pessoas autorizadas que os interpretariam a luz de seus conheci
mentos dos procedimentos clinicos tipicos. Os registros consistiam 
em "urn unico campo livre de elementos" cuja contextualizac;ao 
inevitavel por referenda a aspectos tipicos da pratica clinica ser
viriam inevitavelmente para justificar as praticas e os procedi
mentos que haviam utilizado (Garfinkel, 1984f, p.201). Assim, 
nao apenas a informa~ao com base "normalizada" e um aspecto 
constituinte da tomada de decisao burocratica, como as buro
cradas podem defender-se contra um espectro desconhecido de 
dificuldades futuras pela produ<;ao de registros que, de forma 
quase inevitavel, serao defensavelmente explorados em virtude 
desse mesmo fato. 

,'falvez os mais conhecidos dentre os estudos etnometo
dol6gicos que tratam dos processos organizadC:nais tenham sido 
aqueles que lan<;aram duvidas sobre 0 valor das estatisticas of ida is 
para a conduta da pesquisa sodol6gica. 0 mais importante des
ses estudos foi 0 de Cicourel (1968) acerca da autua<;ao de infrato
res juvenis e a obra de Douglas (1967) e Atkinson (1978) sobre a 
investigac;ao do suicidio. Esses autores enfatizaram a extensao na 
qual 0 conhecimento de fundo entra na constitui<;ao dos julga
mentos que constituem as estatisticas oficiais e afirmaram que os 
estudos baseados nas estatisticas oficiais iriam provavelmente 
recobrir os pressupostos que haviam sido estabeleddos na defini
c;ao dos processos pelos instrumentos legais, mas era improvclvel 
que recobrissem os fatores causais que ainda nao haviam sido 
ativa ou passivamente influenciados pelos pr6prios instrumentos. 

Assim, no seu conhecido estudo sobre a legisla<;ao juvenil, 
Cicourel mostrou que as autoridades competentes associavam a 
delinquenda juvenil com a desintegra<;iio do casamento nos lares 
dos infratores. Supunha-se que os infratores vindos de lares des
feitos, desprovidos de orientac;ao e repreensao parental, provavel
mente iriam cometer delitos mais serios no futuro. De acordo 
com essa suposic;ao, os delitos juvenis cometidos por jovens oriun
dos de lares desfeitos eram tratados mais seriamente do que os 
delitos similares praticados por jovens oriundos de "familias com 
os dois pais". Esse tratamento diferenciado era evidente numa 
variedade de dados estatisticos que lidavam com cada etapa do 
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processo de aplicac;ao das leis. Os delitos praticados por jovens 
oriundos de lares desfeitos apareceram com mais freqiiencia nos 
re1at6rios oficiais, eram mais comumente examinados pelos tribu
nais e em geral recebiam mais sentenc;as custodiais. Claro esm 
que, se a disposic;ao dos casos juvenis e fortemente influenciada 
por tais suposi<;:oes, que desse modo se incorporam as estatisticas 
do crime, as estatisticas de "crime juvenil" nao podem ser urn 

recurso valida que permita alcan<rar objetivos cientificos sociais. 
Porque a estatistica nao dara uma descriyao representativa da ind
dencia de crimes juvenis e nao pode ser usada para avaliar 0 papel 
das caracteristicas sociais (por exemplo, lares desfeitos) como fato
res causais na gerac;ao de crimes. 

Cicourel propos que os registros policiais internos sao tam
bern de dubio valor cientifico social. Tendo estudado os processos 
por meio dos quais as autoridades competentes criaram dossies 
de seus pacientes juvenis, Cicourel afirmou, baseado nos estudos de 
Shibutani (1966) sobre 0 boato, que tais dossies incorporavam 
urn processo de tipifica<;ao progressiva no qual os detalhes de 
caso se tornavam mais concisos, seletivos e compativeis com as 
suposi<;oes e objetivos dos instrumentos de aplica<;ao da lei. 

No caso de ambos os conjuntos de informayao - a estatistica 
e os dossies -, Cicourel conclui que estava ocorrenda urn praces
so circular no qual as suposi<;oes fundamentais sobre os jovens 
eram incorporadas aos registros, que por sua vez estavam senda 
usados para afirmar a validade das suposi<;oes. Douglas (1967) e 
Atkinson (1978) chegaram a uma conclusao muito similar no to
cante it interpretac;ao das estatisticas de suicidios. Assim, Douglas 
propOs que os tipos de fatores sociol6gicos normalmente usados para 
explicar as varia~6es nas taxas de suicidios podem, eles pr6prios, 
influenciar os processos sociais mediante os quais as mortes vem 

a ser registradas como suicidios (Douglas, 1967, p.163-231). 
Em particular, ele sustentou que a integra<;ao social estara posi
tivamente associada a tentativas de ocultar 0 suicidio que, na me
dida em que sao bem-sucedidas, iraQ influenciar 0 calculo das 
taxas de suicidio. 

o estudo de Atkinson concentrou-se no papel dos medicos
legistas ingleses e seus assistentes no processo investigativo. Ele 
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constatou que os assistentes encarregados da certificayao da mor
te tinham concepy6es relativamente bem definidas sabre os "sui
ddios tipicos" e as "biografias suicidas tipicas" e que fatores como 
o tipo de morte e as circunstancias de vida imediatas da pessoa 
morta formavam 0 material a partir do qual se poderiam cons
truir f6rmulas de "conhecimento prescritivo" das formas de suid
dio. Essas concep~6es, que abarcavam e, em alguns casos, eram 
estreitamente semelhantes as hip6teses cientificas sociais acerca 
da causayao do suiddio, sao posteriormente incorporadas as esta
tisticas de suicidios por meio dos procedimentos investigativos 
dos medicos-Iegistas e seus assistentes. Assim, os estudos das estatis
ticas oficiais de suicidios, prop6e Atkinson, esrno inevitavelmente -
mesmo que sem 0 saber - empenhados em decodificar as teorias 
de senso comum sobre 0 suicidio que eram cQnstitutivas no reco
nhecimento de casos individuais e portanto, de forma cumulativa, 
nas estatisticas como um todo. 

o trabalho descrito nesta seyao concentrou-se nos processos 
normalizadores e tipificadores que sao caracteristicos da atividade 
organizacional em toda a sua variedade. Apesar da natureza contro
versa dos estudos mencionados por ultimo, seria urn erro conciuir, 
como fizeram alguns, que 0 trabalho descrito nesta seyao tem uma 
relevancia apenas metodol6gica e, sob esse aspecto, negativa. 0 
trabalho de normaliza<;ao foi empreendido na esteira da proposta 
de Garfinkel segundo a qual a "normalidade percebida" dos even· 
tos sociais e produto de urn trabalho ativo. A aplicac;ao desse con
ceito aos processos organizacionais nao apenas confirmou a ideia 
original como motivou tamcem novos niveis de compreensao que 
permearam urn vasto ambito de investigay6es sociol6gicas, inciuin
do muitas que nao sao elas pr6prias etnometodol6gicas. Alem dis· 
so, os estudos dos processos organizacionais aqui descritos mostra
ram a vasta extensao na qual os procedimentos normalizadores 
estao incrustados no que se poderia chamar de "exigencias 
organizacionais". De forma reiterada os estudos mostram conex6es 
extremamente detalhadas entre as atividades normalizadoras de 
rotina que constituem 0 trabalho diario das organizay6es, por urn 
lado, e os arranjos sociais das organizay6es, com suas obrigay6es e 
suas "consideray6es", por outro. Os estudos mostram ate que pon
to as atividades normalizadoras estavam ligadas 
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aos termos de emprego, aos varios encadeamentos internos e exter
nos de reportagem, a supe'tvisao e a revisao e a "prioridades de 
relevancias" similares fornecidas organizacionalmente para avalia
croes daquilo que, "estatisticamente", "praticamente" e "razoavelmen
te" devia ou podia ser {eito, com que rapidez, com quais recursos, 
venda a quem, falando sobre 0 que, durante quanta tempo e assim 
por diante. (Garfinkel, 1984, p.l3) 

Nesse processo, tais estudos comes:aram a estabelecer uma 
nova sociologia do conhecimento que e livre da camisa de for<;a da 
racionahdade prescritiva e na qual esses vinculos reflexivos entre 
a constitui91o social do conhecimento e os contextos institucionais 

nos quais esse conhecimento e gerado e manticio recebem todo 0 

seu peso como fenomenos sociais. 

2 Analise da conversao;ao 

A analise da conversa,aoJ6 desenvolveu-se ao lange dos lilti
mos quinze anos como um aspecto vigoroso e distinto da 
etnometodologia. Durante esse tempo a perspectiva deu origem a 
uma literatura de pesquisa muito substancial que e notavelmente 
cumulativa e intetligada. De todas as correntes de pesquisa da 
etnometodologia, a analise da conversa<;:ao e talvez a que mais se 
ocupa com a analise direta da a<;ito social. Desde 0 inicio a aborda
gem foi resolutamente empfrica. Em vez de especular sobre caracte
risticas idealizadas da a<;:ao social, a analise da conversa<;:ao dirigiu 
suas investiga<;6es empiricas para as "a<;6es sociais verdadeiras 

36 0 termo "analise da conversa<;ao" e preferido ao termo, por vezes utilizado, 
"analise conversacional", porque nesse campo a conversa<;ao e 0 objeto de 
investiga<;ao. 0 campo em apre<;o come<;ou a emergir no final dos anos 60 
com a publica<;ao de Schegloff (1968) e a ampla circula<;ao das conferencias 
inooitas de Sacks (1964·1972). Embora nao haja nenhuma introdu<;ao de 
dimensao monografica disponivei, esbo<;os sumarios estiio contidos em 
Atkinson & Drew (1979, p.34·81), Heritage (1984a, p.233·92), Levinson 
(1983, p.284·370) e West & Zimmerman (1982). As coletaneas de estudos 
publicados incluem Atkinson & Heritage, 1984; Psathas, 1979; Schenkein, 
1978; Sociology, 1978; Zimmerman & West, 1980. Ver Heritage (1985) para 
uma extensa bibhografia. 
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e particulares e suas seqiiencias organizacionais" (Schegloff, 1980, 
polSl). 0 resultado foi notivel. Desenvolveu-se uma ampla litera
tura que contem resultados de longo aleance e poder cumulativo, 
e que tern tido urn impacto significativo sobre as disciplinas vizi
nhas da psicologia social, da lingiiistica e da ciencia cognitiva. 

A postura investigativa basica da analise da conversa,ao foi 
colaborativamente desenvolvida numa serie de trabalhos de Sacks, 
Schegloff e Jeffetson. Suas analises, como outros estudos 
etnometodol6gicos, concentraram-se nos metodos ou procedimen
tos pelos quais os participantes sociais ordinarios conduzem os 
seus neg6cios interacionaisY Todas as evidencias da orienta<;§.o 
dos participantes nesses procedimentos, ou do uso que fazem 
deles, devem set exttaidas unicamente do comportamento dos 
participantes nas circunstancias ordinarias de . .ialla vida. Eis como 
Schegloff & Sacks resumem essa orienta,ao: 

Procedemos com base na suposil;:.ao ... de que, na medida em 

que os materiais com os quais trabalhamos exibiam ordem, eles 0 

faziam nao 56 para n6s, ou melhor, nao em primeiro lugar para n6s, 

mas tambem para os co-participantes que os produziram. Se os ma

teriais ". apresentavam-se ordenados, era porque tinham sido mete

dicamente produzidos pelos membros da sociedade uns para os ou

tTOS. (1973, p.290) 

Essa postura acarreta claramente 0 uso de metodos de estudo 
naturalistas, mas de inicio a escolha do assunto nao era particular
mente baseada em principios. De fato, como lembrou Sacks, a 
motiva<;:ao inicial para 0 estudo da conversa<;:ao comum foi 
metodol6gica, tefletindo urn desejo de ver se os detalhes 
organizacionais da intera<;:ao que ocorria naturalmente podiam 

37 Tanto Sacks como Schegloff passaram por treinamento graduado com 
Goffman, e sua abordagem do estudo do raciodnio de senso comum subjacente 
as a<;6es ordimirias pode refletir as influencias convergentes tanto de Garfinkel 
como de Gaffman. Pade-se dizer que ambos partiram do exemplo de Goffman 
na medida em que abandonaram estilos de analise e reportagem etnograficos 
em favor de esfon;:os cada vez mais sistematicos visando tomar explicitos 
tanto 0 raciodnia 16gico quanta 0 raciocinio pnitico que comp6em a inrera<;ao 

canversacional. 
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sujeitar-se a descripo formal (Sacks, 1984a, p.26). Foi 0 sucesso 
dessa aposta que levou a urn interesse mais intensamente substan. 
tivo peios detalhes da interapo. 

Apesar do fato de Sacks e seus colaboradores terem come<;a. 
do estudando conversas comuns quase POt acidente, os analistas cia 
conversayao mantiveram urn foco de pesquisa bcisico voltado para 
a intera<;:ao ordinaria, mundana, em vez de concentrar-se, por 

exemplo, na intera<;:ao "institucionalizada" cia sala de tribunal 
ou na organiza<;:io de neg6cios. Ha boas razoes para esse enfoque. 

A "conversa comum" nao e apenas 0 meio de intera<;ao predomi

nante no mundo social; e tambem a forma basica de intera~o a 
qual, seja com que simplifica<;6es forem,38 a crian<;a esta exposta e 

por via cia qual ocorre a socializa<;:ao. Existem assim tadas as ta
zoes para se supor que as {ormas basicas cia conversayao mundana 

constitui uma especie de referencia de nivel contra a qual outros 
tipos de intera<;:ao formais ou "institucionais" sao reconhecidos e 
vivenciados. E, com efeito, estudos mais recentes de intera<;:3.o 
"institudonal" mostram efetivamente varia<;:6es e restri<;6es siste
maticas sobre formas de a<;:ao relativas a conversa comum (ver, por 
exemplo, Atkinson, 1982; Atkinson & Drew, 1979; Drew, 1984; 
Heritage, 1984b; Maynard, 1984; Mehan, 1979). Assim, a con
versapo mundana representa urn dominio amplo e flexivei das 
pniticas interacionais basicas. Ao aborda·la, os analistas da con
versa<;ao concentraram-se, quando possivel, na intera<;:ao entre 
pares com uma estrategia de pesquisa subjacente de desvendar 0 

que e sistematico na intera<;:ao sodal no ambito mais ample de 
contextos de intera¢o "nao-marcados". Alem disso, essa pesquisa 
oferece a melhor esperan<;:a de determinar 0 que e caracteristico nas 
intera~6es que envolvem, por exemplo, as especialidades da escola 
ou do hospital ou as assimetrias de status, genero, etnicidade etc. 

Como ja ficou dito, a analise da conversa~ao foi desenvolvida 
como urn programa de pesquisa naturalista. Na busca de suas 
metas, envida-se todo 0 esfor<;o para manter urn foco direto sobre 

38 Yer, por exemplo, Bruner ([983), Ochs & Schieffelin ([979) e Snow & 
Ferguson (1977) para relatos de alguns aspectos dos significados que acom
panham a fala da mae aos filhos pequenos. 
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as especifiddades da interayao que est:i ocorrendo naturalmente 
e sem ser contaminada por interven<;:6es do pesquisador.39 Essa 
estrategia de pesquisa e mantida fortemente e est:i associada com 
a concep<;:ao de que as a<;:6es sociais e os cenarios sociais com os 
quais eias mantem uma reia~ao reflexiva sao estabeiecidos nos e 
por meio dos detalhes de interapo. Os procedimentos de pesquisa 
que resultam na perda de detalhes ou na sua contaminapo devem 
portanto ser evitados, na medida do possivel. 

o objetivo central da analise da conversapo e desvendar as 
comperencias sociais que subjazem a interayao, ou seja, os proce
dimentos e as expectativas pelos quais a interayao e produzida e 
compreendida.40 N a busca dessa meta, faz-se urn certo numero de 
pressuposi<;:6es. Primeiro, sup6e-se que a intera<;:§.o e organizada 
por referenda a procedimentos institucio:n:ms que, para efeitos 
analiticos, podem ser tratados como estruturas por si mesmos (cf. 
Schegloff, 1986). Segundo, supoe·se que as contribui~oes para a 
intera<;:§.o tanto sao moldadas pelo contexto, que as a<;:6es nao 
podem ser adequadamente compreendidas sem referenda ao con
texto das a<;:6es precedentes as quais geralmente se admite que 
elas respondem, quanto sao renovadoras do contexto, no sentido 
de que cada a<;:ao corrente ici propor uma definiyao corrente aqui
e-agora da situa<;:ao para a qual a conversayao subsequente se orien
tani. Finalmente, como se observou anteriormente, slipOe-se que as 
a<;6es sociais funcionam em detalhe e portanto que os pormenores 

39 Os seguintes procedimentos sao portanto evitados pelos pesquisadores na 
analise da conversayao como envolvendo desvios nao-desejados do uso dos 
dados que ocorrem naturalmente: procedimentos experimentais elWolvendo 
o observador na direyao ou manipulayao de comportamento; 0 usc de progra
mas pre-codificados para categorizar 0 comportamento diretamente no cam
po ou em teipej 0 uso da entrevista como urn substituto da observayao natu
ral; a criayao de dados par meio de "vinhetas" inventadas au imaginadas. 

40 Como em outras areas da etnometodologia, os analistas da conversa;;ao co
me;;aram a partir da proposta de Garfinkel de que tanto a produ~o quanta a 
reconhecimento dos cursos de a~o sao inspirados par urn conjunto comum 
de metodos au procedimentos. Como diz Garfinkel: "As atividades par inter
medio das quais as membros produzem e dirigem cenarios de neg6cios cotidia
nos organizados sao identicas aos procedimentos dos membros que visam 
tornar esses cenarios explicl.veis" (1984a, p.l). 
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espedficos da interac;ao nao podem ser simplesmente ignorados 
como nao-significativos sem afetar as perspectivas de analises 
coerentes e eficazes. 

No sell comec;o, a analise da conversayao se desenvolveu em 
duas dimensoes principais. Primeiro, em decorrencia da preocupa. 
<;ao, tanto de Garfinkel como de Sacks, com a explicac;ao descriti. 
va (Garfinkel, 1984; Garfinkel & Sacks, 1970; Sacks, 1963), pu. 
blicaram·se alguns trabalhos sobre formula<;oes lexicas particulares 
e expressoes de referencia (por exemplo, Sacks, 1973, 1975; Sacks 
& Schegloff, 1979; Schegloff, 1972) dos quais 0 mais influente 
derivou da pesquisa de Sacks sobre as comunica<;oes para urn 
centro de prevenc;ao do suicidio e do seu estudo sobre os instru. 
mentos de categoriza<;ao do quadro de membros (Sacks, 1972a, 
1972b). A segunda dimensao, que surgiu simultaneamente, da 
pesquisa analftica da conversa<;ao, concentrou-se na organizac;ao 
sequencial da intera<;ao e foi essa segunda dimensao que veio a 
assumir uma proeminencia crescente nas publica<;6es relativas 
a analise da conversa<;ao depois de 1972. A mais conhecida dessas 
publica<;:6es centrell-se na gestao do revezamento conversacional 
(Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974) e nos problemas correlatos de 
assegurar de maneira coordenada a entrada (Schegloff, 1968), a 
saida (Schegloff & Sacks, 1973) e a suspensao dos (Sacks, 1974) 
procedimentos de revezamento para a conversayao. Esses estudos 
foram os primeiros a mostrar urn conjunto detalhado e sistemati. 
co de procedirnentos para 0 revezamento que era Caerente com 
uma larga variedade de fatos basicos sobre a interac;ao. Assim 
fazendo, eles estabeleceram por completo novos padroes de rigor 
e abrangencia no estudo da interayao social e, como resultado, tOf

naram·se altamente influentes. Alem disso os trabalhos introduzi. 
ram novos conceitos analiticos para 0 estudo cia interayao que nao 
se confinavam, no seu significado, ao estudo do revezamento per se. 

a mais importante desses conceitos foi 0 do par de adjacencia. 
Esse conceito incorpora a observac;:ao de que certos tipos de ativi
dades (como sauda<;6es e despedidas, perguntas e respostas etc.) 
sao convencionalmente organizados como pares tais que a produ

c;ao de urn primeiro membro do par tanto projeta quanta requer 
que uma segunda ac;ao, complementar, seja produzida U em seguida" 

.......... _-
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pelo receptor da primeira. a conceito desvendou varios aspectos 
dos procedimentos de raciocinios que motivam a intera<;ao e suge· 
riu maneiras pelas quais os participantes sociais podem descobrir 
que as ayoes "pr6ximas" projetadas estao, de maneira nornvel ou 
nao·trivial, ausentes (Sacks, 1972b; Schegloff, 1972). Indicou tam· 
bern como as segundas ayoes que nao se relacionavam com a pri
meira podiam ser entendidas como mal-alinhadas ou equivoca

das. E, 0 que e talvez mais importante, sugeriu como os segundos 
falantes podiam ser tratados como normativamente responsaveis 
por fracassos no responder, respostas err6neas e outros percalyos 
interacionais - insinuando assim uma motivayao incrustada para 
urn desempenho conversacional competente (ver tambem Sacks 
et aI., 1974, p.727·8). Embora 0 conceito de par-adjacencia se 
desenvolvesse no contexto de a<;6es dispoSl;as em pares (como 
sauda<;6es e despedidas) que estavam claramente engrenadas com 
contingencias de revezamentos, 0 conceito tinha obviamente uma 
aplicabilidade mais ampla. 

Num outro nivel, 0 conceito sugeria urn mecanismo b:isico 
por meio do qual a compreensao intersubjetiva e mantida na 
interayao. Porque, na medida em que se verifica que as ay6es "pr6-
ximas" podem adequar-se a parte do primeiro par anterior, elas 
podem ser tratadas como se manifestassem compreens6es das 
partes do primeiro par que sao apropriadas para a adequa<;ao. 
Assim, as partes do segundo par nao apenas executam (ou deixam 
de executar) a ayao seguinte relevantej ao faze-Io, elas tambem 
manifestam uma compreensao publica cia declarac;:ao anterior a 
qual se dirigem, e essa compreensao e disponivel para a confir
mac;:ao, 0 comenrnrio, a correyao etc. da "primeira vez" pelo pro

dutor da parte do primeiro par. Desse modo 0 posicionamento 
adjacente proporciona urn recurso para a continua atualizac;:ao 
das compreensoes intersubjetivas. Ademais, e por intermedio do 
posicionamento adjacente, como observavam Schegloff & Sacks 
(1973), que varias formas de fracassos podem ser reconhecidas 
e que as apreciay6es, correc;:6es etc. podem ser compreensivel

mente tentadas. 
Em suma, 0 desdobramento do conceito de par-adjacencia 

desenvolveu e particularizou consideravelmente alguns elementos ji 
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importantes daquilo a que Garfinkel se referia como a "explicabi
lidade encarnada" da ac;ao- 0 padrao geral de raciocinio analitico 
esboyado nesses estudos foi aplicado posteriormente a urn ambito 
sempre crescente de atividades interacionais. Estas ultimas rem 
incluido a conduta nao-verbal, inclusive a organizayao de urn am
bito de caracteristicas de movimentos do olhar e do corpo 
(Goodwin, 1981; Heath, 1986), a "organizac;ao preferencial de cur
sos alternativos de conduta" (Davidson, 1984; Pomerantz, 1978, 
1984; Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977) e uma ampla variedade 
de areas tapicas particulares (para detalhes, ver Heritage, 1985)_ 

Nos ultirnos cinco anas mais ou menos, a analise da conversa
~ao come<;ou a ramificar-se, a partir de sua "linha de base", em 
atividade conversacional mundana voltada para estudos da 
intera~o num ambito de cemirios institucionais envolvendo pa
peis sociais fortemente definidos, como salas de aula, salas de 
tribunais, entrevistas jornalisticas, intera<;:ao medico-paciente e 
outras formas de interayao institucionalmente reguladasY Esse 
trabalho apresenta certas diferen<;as em rela<;ao ao trabalho fun
dador original sobre a conversac;ao_ Enquanto a interac;ao conver
sadonal "pura" tem-se organizado em termos de principios for
mais que permitem descobertas cumulativas de consideravel forya 
e abstrayao, os estudos sabre a intera<;iio em cenarios institucionais 
exibem atualmente urn aspecto mais "fragmentado". Como ja se 
observou, a interac,:ao insritucional parece envolver estreitamentos 
e reespecificac;:6es pr6pdas ao ambito de opc;:6es que sao operarivas 
na interac;:ao conversacionaL E, mais importante, esses estreitamentos 
e reespecificac;:6es sao de carater convencional: sao culturalmente 

41 Ver McHoul (1978) e Mehan (1979) para a intera~o em sala de aula. Atkinson 
& Drew (1979), Drew (! 984) e Pomerantz & Arkinson (1984) para aborda
gens clos clados de sala de tribunal, Maynard (1984) para estudos da intera~o 
envolvendo a barganha de demandas e Eglin & Wideman, Sharrock & Turner 
(1978), Watson e Whalen & Zimmerman e Zimmerman (s. d.) para uma 
serie de estudos de intera~o envolvendo a policia. Para a intera~ao medico
paciente, em meio a uma ampla literatura, ver West (1984) e as contribui¢es 
de Fisher & Todd (1983). Os principios analiticos da conversac;ao estende
ram·se tambem a analise de discursos politicos; ver, por exempio, Atkinson 
(1984) e Heritage & Greatbat<:h (1986)_ 
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variaveis, esmo as vezes sujeitos a coac;:6es legais e sao discursiva· 
mente justificiveis e justificados por referencia a considera<;oes 
de, inter alia, tarefa, eqiiidade e eficiencia em maneiras que as 
pniticas conversacionais mundanas nao 0 sao. Associadas com 
essas convenc;:6es est10 as diferentes estruturas de participac,:ao 
(Goffman, 1981) com seus respectivos direitos e obriga<;6es, seus 
diferentes fundamentos e padroes diferenciais de oportunidade e 
poder_ 

Urn ponto de partida bisico para alguns dos mais recentes 
estudos sobre a interac;ao institucional foi a discussao comparati
va de Sacks, Schegloff e Jefferson acerca dos diferentes sistemas de 
revezamento (1974, p.729-30)_ Desde entao as analises de McHoul 
(1978), Mehan (1979), Atkinson & Drew (1979) e Greatbatch 
(1985) rem pormenorizado as formas de rev=mento que sao ca
racteristicas na sala de aula, na sala de tribunal e nas intera<;Qes 
das entrevistas jornalisticas_ Esses estudos convergem com 0 obje
tivo de sugerir que os padroes de conduta relativamente restritos 
caracteristicos desses cenarios sao produtos da pre-alocac;:ao tipo 
revezamento (Atkinson & Drew, 1979), e que essa forma de reve
zamento tern uma influencia difusa tanto no ambito e no desenho 
das atividades interacionais com as diferentes partes rotineira
mente empreendidas, quanto na gestao detalhada de tais encon
tros (ver tambem Schegloffl_ Outros estudos de interac;ao institu
cional estao preocupados com a investigac;ao da gestao de atividades 
particulares num ambito de cenarios42 e com a padronizac;:ao dos 
desequilibrios de poder na conduta interacionalY 

Como a interac;:ao institucional e convencionalizada e cultu
ralmente variavel, os estudos que a investigam sao menos interli· 
gados do que 0 trabalho analitico conversacional "puro" de que 
derivam_ No entanto, ha uma coerencia subjacente de perspectiva 
que permeia 0 campo_ [sso decorre tanto dos principios funda
mentais do ponto de vista etnometodolagico quanta dos modos 
pelos quais esse ponto de vista e particularizado pelo uso das 

42 Ver Heritage (1985) para detalhes. 
43 Ver, em particular, os trahalhos de West e Zimmerman (West, 1979; West & 

Zimmerman, 1977, 1983; Zimmerman & West, 1980). 
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tecnicas de analise da conversa~ao. Baseado no reconhecimento 
de que os papeis institucionais sao criados e mantidos mediante 
padr6es de intera~ao especificos, esse trabalho encerra urn poten
cial crescente e significativo para os estudos aplicados e politica
mente orientados, potencial que de modo algum se evidenciava 
no inicio da analise da conversa<;ao. 

Tomada como urn todo, a analise da conversa<;:ao evoluiu para 
urn poderoso e produtivo campo de estudos que se tern mostrado 
influente tanto dentro quanto fora da sociologia. Sua contribu~ao 
para a ciencia social ja esm sendo substancial nao so na analise da 
a~o e no desenvolvimento de novas recnicas metodologicas como 
tambem na eleva~ao do nivel geral de sensibilidade e consciencia 
sodo16gica no que coneerne a organizayao minuciosa da con
duta social. Hi tadas as razCes para se supor que 0 seu crescimento 
e desenvolvimento irao continuar nos pr6ximos anos. 

3 Estudos de trabalho 

Na parte final deste ensaio vamos considerar brevemente uma 
fase de pesquisas que emergiu recentemente nos trabalhos de 
Garfinkel e seus colaboradores e que e genericamente chamada 
de "estudos de trabalho". Embora originalmente 0 termo tenha 
pretendido abranger 0 maior ambito possivel de atividades ordi
narias naturalmente organizadas, os estudos que vern senda pu
blicados tern abordado 0 "trabalho" no sentido mais estrito de 
atividade ocupacional. Esses estudos tem-se concentrado, em par
ticular, nas atividades de cientistas fisicos e de matematicos (por 
exemplo, Garfinkel, Lynch & livingston, 1981; livingston, 1986; 
Lynch, 1982, 1985a, 1985b; Lynch, livingston & Garfinkel, 1983), 
embora investiga~6es de urn ambito mais largo de atividade de 
trabalho estejam programadas para ser publicadas dentro em 
breve (Garfinkel). 

Precedidos por investiga~6es etnometodologicas de ativida
des de trabalho numa serie de contextos concretos (por exemplo, 
Garfinkel, 1967; Wieder, 1974; Zimmerman, 1969a, 1969b), os 
novos estudos sobre 0 trabalho divergem de seus predecessores 
pelo fato de se concentrarem nas comperencias especificas que 
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compreendem as atividades ocupacionais ordinarias. Seu objetivo 
e examinar em que consiste uma atividade ocupacional., e eles 
respondem a essa questio numa complexa base analitica e empirica. 

Garfinkel introduziu 0 programa "estudos de trabalho" ob
servando que muitos estudos cientificos sociais tenderam a ser 
antes "sobre" do que "de" ocupa~6es (Garfinkel etal., 1981, p.132-
3). Ele chamou a aten~o para 0 fato de que, enquanto muitos 
estudos de ocupa<;6es tern muito a relatar sobre as caracteristicas 
sociais sociologicamente formuladas dos participantes, como sua 
renda, etnicidade, posi<;ao de dasse, rela<;6es de papeis etc., tais 
estudos nao sao informativos no tocante as atividades fundamen
tais que tornam as ocupa<;6es significativas antes de mais nada. 
As ocupa~6es envolvem a cria~o de varias formas de produtos 
valorizados, nao raro recorrendo-se a com,.lexas habilidades e 
corpos de conhecimento, mas pouca coisa se sabe acerca do que 
nelas esm envolvido. 0 programa "estudos de trabalho" incorpo
ra assim 0 reconhecimento de que existe urn vacuo descritivo no 
centro das analises sociologicas da ocupayao. 

Garfinkel evoca reiteradamente, como urn modo de real~r 0 

problema, uma troca entre Fred Strodtbeck e Edward Shils. Quan
do Strodtbeck quis usar a "Interaction Process Analysis" ["Anali
se do processo de intera~ao"J de Bales para estudar as delibera
~6es de juri, Shils objetou que, embora a analise expressasse os 
modos pelos quais 0 juri funcionava como urn pequeno grupo, 
ela nao daria acesso a maneira pela qual 0 juri funcionava como 
urn juri (Garfinkel et aI., 1981, p.133). A obje~ao de Shils levanta 
uma questao fundamental. Os cientistas sociais devem ser capa
zes de descrever as pciticas que sao caracteristicas e importantes 
no que concerne a uma ocupa<;ao ou atividade. E isso, por sua vez, 
significa levantar a questao daquilo que Garfinkel chama de 
"quididade" das priticas sociais: em que consiste exatamente 0 

trabalho competente nas ciencias biologicas (d. Lynch, 1985a), 0 

que e demonstrar urn teorema matematico (Livingston, 1986) ou 
tocar algo que e reconhecivel como jazz (Sudnow, 1978)? 

E importante saber que qualquer tentativa de tratar essa ques
tio ira envolver urn vasto ambito de atividades de pesquisa. Algu
mas delas terao urn pronunciado componente "desconstrutivo": 

~ J 
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nao ha razao alguma para se esperar que ou as declara<;oes dos 
profissionais ocupacionais ou as filosofias normativas das ocupa
<;6es iraQ fornecer os recursos em virtude dos quais uma analise 
adequada ao seu objeto pode ser moldada, porque rotineiramente 
tais explica<;oes atenuam ou ocultam 0 trabalho pratico envolvido 
na consecuyao de metas ocupacionais ou cientificas.44 Ao mesma 
tempo 0 "trabalho" das ocupac;:oes (e, em ultima analise, das ou
tras atividades sociais) incorpora inerentemente conceitualiza<;6es 
de "considera<;:6es pertinentes" relativas ao trabalho em quesmo, 
intrinsecas as e incrustadas nas praticas concretas dos profissio
nais. Assim, esse tema - que abrange analises das praticas 
ocupacionais naturalmente teorizadas e naturalmente organiza
das - 56 pode, em ultima instancia, ser tratado mediante analises 
baseadas em materiais empiricos. 

A tarefa da analise e abordada come<;ando-se com 0 que os 
profissionais ocupacionais reconhecem como pertencente a urn do
minic de atividades ocupacionais e competencias ocupacionais. 
Essas atividades sao tratadas predominantemente examinando-se 
aspectos concretos das pniticas ocupacionais, em geral na forma 
de registros gravados ou documentarios. Dentro dessa estrutura, 
como ressaltam Lynch et al., as analises centram-se nos modos 
pelos quais 0 carater 16gico e racional das a~oes ocupacionais e 
tornado publicamente disponivel por meio de 

ordens de detalhes intersubjetivamente explidveisj a ordem das de
clara<;:6es faladas pelos interlocutores na conversa, a ordem 
composicional dos materiais manipulados na atividade de laborat6-
rio ou a ordem transitiva dos materiais escritos sobre uma pagina de 
texto. (1983, p.206) 

o complexo entrela<;amento da organiza<;iio temporal nas prati
cas substantivas de profissionais ocupacionais competentes formou 
urn item particularmente valioso nos estudos de suas propriedades. 

44 Ver a discussao dessa questao em Garfinkel et aL (1981) e na resposta de 
Holton (1981) a ela. Uma discussao adicional das maneiras pelas quais as 
formula¢es escritas dos achados cientificos tanto obscurecem as competencias 
subjacentes do local de trabalho COmo delas dependem pode set encontrada 
em Garfinkel (1985) e livingston (1986). 
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o que se esm tentando aqui e uma divergencia substancial em 
rela<;iio it pratica sociologica existente e e muito mais complexo do 
que pode parecer it primeira vista. As quest6es metodologicas que 
envolvem 0 programa "estudos de trabalho" - tais como determi· 
nar 0 escopo e as dimensoes das a~oes ocupacionais, encontrar 
maneiras de descrever suas "unidades" e "segmentos", estabelecer 
criterios de adequa<;:ao na descri<;:ao de seus compromissos natu
ralmente te6ricos etc. - sao consideravelmente mais espinhosas e 
complicadas do que, por exemplo, as que esrno envolvidas na ami
lise da conversa<;ao. E os estudos de trabalho tern envolvido 0 uso 
de toda uma variedade de metodos de pesquisa, incluindo uma 
serie de tecnicas etnograficas, formas de analise textual, procedi
mentos de analise da conversa<;ao e outros. Esse pluralismo 
metodologico e uma res posta ao fato de~e os dominios 
ocupacionais podem manifestar-se numa variedade de maneiras -
por exemplo, na atividade corporal e conversacional para a qual 0 

registro em video poderia ser 0 modo mais apropriado de acesso 
analitico, mas tambem nos registros documentarios de varios ti
pas que requerem diferentes metodos de enfoque. 

Independentemente dos procedimentos particulares empre· 
gados, Garfinkel propoe que os estudos de trabalho devem ser 
disciplinados pelo que ele chama de "requisito unico de adequa
<;iio". Esse requisito decorre do fato de as habilidades ocupacionais 
e 0 conhecimento cientifico terem avan~ado gra~as ao desenvolvi
mento de praticas e tecnicas que costumam ser altamente especi
ficas de tarefas ou objetivos particulares. Essa especificidade im· 
poe exigencias consideraveis a qualquer pesquisador que deseje 
investiga·las. Por exemplo, qualquer analise da correspondencia 
de uma empresa legal que nao consegue reconhecer que elemen
tos particulares da fraseologia legal tern urn estatuto legal particu
lar, testado nos tribunais, nao conseguira, inevitavelmente, apre
ender a natureza desse aspecto do trabalho legal. De maneira 
similar, e improvavel que urn estudo etnografico de urn laborat6-
rio cientifico realizado por alguem que nao seja competente no 
campo cientifico pertinente produza grande parte daquilo que e 

.L 
instrutivo no tocante a organizayao de sua pratica cientifica. Em 
suma, e provavel que grande parte do que se realiza dentro de 

, - ~'''' 
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uma ocupayiio - que, do ponto de vist~ do profissional, pode ir 
desde 0 familiar e instantaneamente reconhecivel ate 0 esoterico -
seja opaco para urn observador de fora. Por isso Garfinkel advoga 
que todas as formas de investiga~6es sejam feitas dentro do "re
quisita unico de adequac;ao" - 0 requisita de que 0 pesquisador 

seja urn profissional competente no dominio das atividades que 
estejam sob investigayao. Esse requisito, prepoe ele, otimiza as 
chances de que 0 objetivo de pesquisa fundamental do programa 
"estudos de trabalho" seja realizado, isto e, de que os pormenores 
constituintes das atividades ocupacionalmente competentes sejam 
descritos com a maior precisao e especificidade possivel. 

Os novos estudos de trabalho representam uma extensao 
substancial das preocupa~6es que tem ocupado 0 centro dos tra· 
balhos de Garfinkel nos ultimos vinte anos. Cada urn desses estu· 
dos envolve a manutenyiio da indiferen~a etnometodol6gica: as 
atividades de cientistas do cerebra, matematicos ou pianistas de 
jazz sao apresentadas sem celebra<r3-o, ironia ou relativizayao e 
sem transformar suas caraeteristicas tecnicas ou depreciar suas 
realiza<;6es. Justamente por issa, os noves estudos tambem ex

pressam uma importante continuidade no programa sociol6gico 
de Garfinkel. ]a nos seus primeiros escritos Garfinkel rejeitava 
qualquer enfoque da analise sociol6gica que tivesse como premis· 
sa uma distinc;ao entre a<;:6es racionais e irracionais e que desse 

diferentes tratamentos explanat6rios a cada uma delas. Como vi· 
mas, esse enfoque era crucial na teoriza<,=ao parsoniana. 0 concei

to de que as a<;:6es racionais constituem sua pr6pria explicac;ao, 

enquanto as a~6es nao-racionais podem ser explicadas por refe
renda a influencia determinista das notmas morais, resultou numa 

perda de aquisi~ao analitica no que concerne aos aspectos explici· 
veis, razoaveis das atividades ordinarias. Do mesmo modo, po
rem, levou II conclusao de que as atividades cientificas altamente 
racionalizadas se encontram fora do encaminhamento da investi

ga~ao sociol6gica." A perspectiva te6rica de Garfinkel defende a 

45 Uma posi<;3.o paralela foi adotada por Bloor (1976), que cunhou 0 termo 
sociologia do erro para caracterizar as perspectivas sociol6gicas que excluiam a 
denda como objeto de investiga~ao por razoes epistemol6gicas. Para uma 
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. restaurayiio desses dois dominios para urn estudo sociol6gico serio, 
e e particularmente no programa "estudos de trabalho" que ele e 
seus colaboradores passaram resolutamente ao segundo dominio. 

o foco inflexivel desses estudos - foco que desafia inevitavel· 
mente a tarefa de uma visao global - esm nas praticas espedficas, 
averigmiveis e materiais que constituem essas atividades. Seu ob
jetivo, portanto, consiste nas descri<;:6es pormenorizadas de prati

cas sociais naturalmente organizadas que, como as observa<;:6es 
nas ciencias naturais, podem ser reproduzidas, aferidas, avaliadas 
e formam a base para 0 estudo e a conjetura naturalistas. Seu 
can~.ter revolucionario reside simples mente no fato de que, antes 
que Garfinkel a levantasse, a questao de descrever aquilo em que 
consiste a atividade ocupacional ordinaria nunca foi apresentada 
como uma tarefa descritiva seria. Os estudos ptlblicados ate agora 
sao de grande interesse intrinseco e, se 0 desenvolvimento de 

campos correlatos como a analise da conversa<;:iio vier a oferecer 
uma orienta<;:ao qualquer, eles asseguram uma relevancia te6rica e 

pratica nao menos substanciaL 

Conc1usao 

Qualquer avalia~ao da contribui~ao da etnometodologia para 
o estado contemporaneo da sociologia ha de come~ar inevitavel· 
mente pela transforma<;:ao geral da teoria da a<;:ao que foi iniciada 

pelas pesquisas de Garfinkel. Os movimentos essenciais nesse 
processo foram, primeiro, a decisao de estudar as caracteristicas 

do raciodnio e dos fundamentos 16gicos que, em qualquer nive\ de 
orienta<;:ao consciente, entram nas escolhas entre cursos de a<;:iio. 

Essa decisao foi, em segundo lugar, incondicional a fim de que 
o raciocinio fosse estudado independentemente da extensao na 

qual ele parecia racional quando visto de fora. Estudar 0 racio· 
cfnio pratico dessa maneira significa, em terceiro lugar, examinar 

serie de posi~oes correlatas na sociologia da ciencia, ver as contribuit;6es a 
Collins (1981) e a Knorr·Cetina & Mulkay (! 983). 0 estudo de Latour & 
Wooigar da ciencia de laborat6rio converge em atmosfera, embora nao em 
orientat;oes especificas, com 0 programa "estudo de trabalho". 
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os fundamentos 16gicos da a<;ii.o de dentro dos contextos nos quais 
eles sao usados. E, como vimos, isso significa por entre parente-
ses as questoes de sua validez ou eficacia ultimas em favor do 
simples exame do modo como eles funcionam na pnitica. Significa 
tam'bern, em quarto lugar, estudar os processos sociais 0 mais 
naturalisticamente posslvel parque, se os fundamentos 16gicos 
sao empregados (e fazem tipos especificos de sentido) apenas em 

circunstancias particulares, sua articula<;ao com os contextos nos 
quais sao usados s6 pode ser explorada naturalisticamente. 

Essas propostas surpreenderam alguns comentadores menos 

como uma abordagem da analise da a<;ii.o do que como explora· 
<;:5es da consciencia subjetiva ou, quando muito, como vias em 
dire<;ii.o ao estudo da cogni<;ii.o social. Essa nao e uma visao ade· 
quada da iniciativa de Garfinkel. Toda a sua abordagem da analise 
da a<;ii.o e seus fundamentos 16gicos tern como premissa a responsa· 
bidade publica da a<;ii.o. Cada a<;ii.o social e urn comenmrio reca
nhecivel sobre 0 cenario de atividade no qual ela ocorre e uma 
interven<;:ao nesse mesma cenaria. Seu carater ~specifico como 
comenmrio e interven<;ii.o (isto e, sua responsabilidade publica) 
tern uma base processual. Ela e produto de procedimentos ou me. 
todos que sao socialmente compartilhados e usados. Esses metodos 
sao numerosos, reticulados e esrno complexamente inter-rela
cionados. Nao obstante, uma vez que formam a estrutura fun· 
damental por meio da qual a a<;ii.o sera interpretada, eles iraQ 
determinar inevitavelmente 0 desenho e a produqao da a<;ii.o, assim 
como a sua interpreta<;:ao. Partanto, e a base processual da ayao 
que preenche a lacuna entre a cogni<;:ao e a ayao, tanto pratica
mente para as atores quanta teoricamente para 0 cientista social. 

Vistos nesse contexto, os escritos te6ricos de Garfinkel repre
sentam uma realiza<;:ao ext~aordinaria, porque incorporam uma 
apreensao dos fundamenios da a<;ao social, da compreensao 
intersubjetiva e da organiza<;ii.o social num unico fenomeno nuclear: 
o carater metodicamente explicavel da atividade social ordinaria. 
Dos anos em Harvard em diante, Garfinkel ocupou uma posi<;ii.o 
analitica totalmente original em rela<;ao aos t6picos da a<;ii.o social 
e da ordem sociaL Nos anos intermediarios ele trabalhou para 
dar dessa ideia uma demonstrat;:ao pratica, uma forma coerente e 
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. profunda de penetra<;ao. A ideia revelou·se fecunda, inspirando, 
e nelas encontrando confirma<;ii.o, as centenas de estudos analiti· 
co-conversacionais, e em estudos correlatos, que se publicaram na 
decada passada. 

Como urn correlato dialetico dessa analise da a<;ii.o baseada 
no conhecimento met6dico, Garfinkel ressaltou tambem que, nao 
importa quae especializado ele seja, 0 conhecimento usado nos 
cenarios cotidianos nao pode ser analisado independentemente 
dos cursos de a<;ao mediante os quais ele e influenciado, mantido 
e validado. Esse tema emerge de urn modo particularmente forte 
nos estudos da atividade organizacional que ele tanto empreen· 
deu quanto inspirou e que esm aflorando de urn modo ainda mais 
forte nos estudos de trabalho mais recentes. Os estudos de a<;ao e 
as analises de praticas de conhecimento represeJll;am assim aspectos 
complementares do mesmo programa de investiga<;:ao. 

Antes de mais nada, esses estudos, em todas as suas facetas, 
procuraram desviar a aten<;:ao das concep<;:6es prematuramente 
teorizadas do mundo social e volm·la para os fenomenos empiricos 
da atividade social em toda a sua riqueza e diversidade. Desse 
modo eles expressam a continua postura de Garfinkel contra 
"todas as tentativas, por mais ponderadas que sejam, de especi
ficar uma pratica examinavel mediante 0 detalhamento de uma 
generalidade. 
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TEORIA DA ESTRUTURACAo E pRAxIs SOCIAV 

Ira 1. Cohen 
.., 

"Os homens fazem sua hist6ria, mas nao em circunstAncias 
de sua propria escolha" (Marx, 1963, p.1S)2 e urn aforismo que 
pareee mais convincente no premcio do que nas conclus6es da 
maioria das obras sabre teoria sociaL Existe, evidentemente, urn 
campo substancial de teoria e pesquisa que ilumina varios proces· 
sos e procedimentos por meio dos quais a ayao social e produzida, 
mas em geral esses trabalhos negligenciam a implicayao das cir
cunstancias coletivas historicamente herdadas no curso e no resul
tado da conduta social e nao fazem men,ao alguma it constituiyao 
das coletividades sociais. A teoria e a pesquisa que captam os 
contornos das coletividades rem sido objetivos fundamentais da 
ciencia social desde 0 seu inicio, mas tipicamente as explicayaes 
da ayao social incorporadas nesses trabalhos visam ressaltar a 
intrusao de circunstancias estruturais ou sisremicas na consciencia 
dos atores Oll nos dominios em que ocorre a atividade, enquanto 

1 Quero agradecer a Susan Hekman e Reggie Feiner Cohen por seus valiosos 
comentirios sobre esbo'fos anteriores deste ensaio. 

2 Para varia¢es desse termo, ver Simmel (1950, p.l2-3) e Vico (1968, p.382, 
§ 1108). 
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as praticas por via das quais ocorre a produ~ao da vida social 
permanecem inabordadas. Os numerosos argumentos analiticos 
e procedimentos metodologicos que tern sido apresentados para 
atribuir prioridade ou a a~ao social ou as propriedades das coleti
vidades sao diflceis de sustentar quando considerados a luz de 
dois truismos didaticos: a existencia de coletividades que exibem 
propriedades especificas e configura~oes particulares depende da 
transa<;:ao de determinadas formas de conduta; inversamente, a 
conduta social se da de diferentes maneiras em tipos de coletivi
dades historicamente especificos_ A (mica conclusao plausivel, uma 
vez operada a combina~ao dessas maximas, e que as propriedades 
das coletividades e os procedimenros da a~ao pressupoem-se de 
certo modo urn ao outro na realidade da vida sociaL Atribuir 
prioridade ab initio a estrutura ou a a<;:ao pareee err6neo e engano
so quando se reconhece que as duas estio entrela~adas sempre 
que os seres humanos fazem a sua propria hist6ria. 

Se fosse uma questio simples reconciliar_a~ao ecoletivi<!.ges 
numa teoria social unica, enta~ a discrimina<;:ao ~~tre esses temas 
jamais seria cogitada_ Mas e especialmente diflcil envolver-se nes
se projeto numa epoca em que tantas teorias e tradi~oes de pes
quisa dis pares tern atraido adeptos de ambos os lados da linha 
divisoria_ Deve-se creditar a Anthony Giddens ter aceitado as res
ponsabilidades que esse projeto acarreta, como parte de urn pro
grama mais ample criado para produzir uma reorienta<;:ao 
abrangente da agenda teo rica na ciencia sociaL 3 A teo ria da 
estrutura<;:<io, fruto desse projeto, reconstr6i a sabedoria de uma 
serie de ideias que ultrapassam todas as fronteiras nacionais e disci
plinares e ao mesmo tempo coloca uma alternativa instigadora. A 
exttaordinaria diversidade das escolas de pensamento que estio 
sujeitas a criticas produtivas nos seus escritos, assim como 0 escapo 
e os detalhes da propria teoria cia estrutura~o, diferencia Giddens 
de outros estudiosos que estio empenhados em esfor~os similares.4 

3 Para relatos anteriores do programa mais amplo de Giddens, ver Giddens 
(1976, p.?) e "Introduction: Some Issues in the Social Sciences Today", em 
Giddens (1977). 

4 as estudiosos empenhados em esfon;:os similares inc1uem Roy Bhaskar, Pierre 
Bourdieu, Randall Collins, Rom Harre e Kenneth Gergen. 
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Alguma coisa mais do que urn sumario conciso da reconcilia
~o da a~o e coletividades dada nos principios firmemente teci
dos da teotia da estrutura~o ultrapassaria 0 espa~o previsto para 
este ensaio.5 Em vez de seguir esse roteiro, vou concentrar-me 

numa serie de temas e quest6es das quais apenas uma envolve a 

explica~ao giddeniana da praxis social: a produ~o e a reprodu~o 
de vida social. Uma das contribuh;6es mais significativas da teo

ria da estrutura<;ao, para alem da reconcilia<;ao entre a<;ao e cole

tividades, e a de desembara<;ar a teoria social. dos dilemas que sao 
inerentes tanto ao positivismo q-~an:to -a~ -te~rias- -d~ "a<;ao s~cial 
que tern absorvido a aten<;ao dos estudiosos, sem jamais serem 
resolvidos, ao longo de boa parte do seculo xx. Giddens perma
neceu c6nscio desses dilemas ao longo dos seus escritos sobre a 
teoria da estrutura<;§.o. No entanto, apesar ot.r'talvez por causa do 

extraordinario folego de seu trabalho, muita coisa ainda esra por 
ser dita a fim de consolidar e elaborar a rela~ao da teoria da 
estrutura<;§.o com ambas as escolas de pensamento. A primeira 

parte deste ensaio come~a por ampliar a novil~ preocupa~ao da 
teoria da estrutura<;§.o com a constitui<;§.o ontol6gica da vida social, 

urn desenvolvimento que e fundamental nao s6 para 0 contraste 
entre a teoria da estrutura<;§.o e 0 positivismo mas tambem para 0 

estatuto geral do projeto de Giddens.6 A teoria social positivista 
incotpora urn principio ontologico, 0 principio da uniformidade, 
que presume a existencia de regularidades trans-hist6ricas. Poste

riormente eu estabele<;o por que 0 conceito giddeniano da media

~o humana e das praticas sociais implica uma completa nega~o 
de que as uniformidades da praxis sequer existam. A questio das 
regularidades tambem avulta na segunda parte deste ensaio, onde 
meu objetivo e demonstrar como a teoria da estrutura<;ao supera 

a provisao inadequada para regularidades da praxis que ocorre na 
maior parte das teorias da a<;ao em virtude de sua restrita concen

tra~ao na conduta social in situ. A reconcilia~ao que Giddens esta
belece entre ayao e estrutura sera discutida desse ponto de vista, 

'\ 5 Uma discussao abrangente da teoria da estrutura~ao e apresentada em Cohen. 
6 Vet tambem Cohen (1986). 

i 
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e tambem se mostrani como os seus conceitos de regularidades de 
conduta consideram as principais preocupa,6es que levaram os 
teoricos da a,ao a hesitar em empreender uma abordagem similar. 
A ultima parte volta·se para uma cririca praxiologicamente orien· 
tada da explica<;iio giddeniana das rela,6es sociais. Parece·me que 
essa explica910 aniquila varias distin<;Oes importantes e amite p~r 
inteiro a categoria das rela<;6es sociais ancoradas, que e de significa-
910 basica numa ampla variedade de cenarios sociais. 

Teoria da estruturac;ao e posltivismo 

Conquanto nao exista atualmente nenhuma doutrina can6nica 
conhecida como positivismo, 0 terma continua a fazer sentido na 
medida em que se refere a principios que pressup6em Oll afirmam 
que os metodos que emparelham proposic;:6es n6mica~C.Cl!!L9b
serva<;iio-e~pirica sft; ~dequadospara aforma,ao de ~o;'hecimen· 
to em todos os dominios da investiga,ao cientifica. Dada a exten· 
sao em que 0 positivismo assim definido tern influenciado 0 cursa 
de desenvolvimento da teoria social moderna - influencia que se 
estende, para alem da evolu91o das teorias positivistas, a teorias 
que pressupiiem obje,6es a doutrina positivista -, pode parecer 
,curioso que Giddens nao tenha encaminhado a teoria da 
'fstrutura«;§.o para urn embate com os principios positivistas. Seus 
escritos nao deixam qualquer duvida quanto a estar ele perfeita· 
mente familiarizado com esses principios e toda a serie de criticas 
que lhes tern sido dirigidas tanto na filosofia da ciencia quanto na 
teoria social per se.7 Contudo, em vez de entrar numa confronta
<;:§.O com 0 positivismo e a teoria social positivista, Giddens prefe
riu desenvolver as ideias que sao fundamentais para a tecrria da 
estrutura.;do em res posta as teorias e escolas de pensamento que ja 
se encontram a certa distlncia dos pontos de vista positivistas. 
Assim fazendo, ele pede evitar embrenhar·se pelo emaranhado de 
problemas nos quais continuam emedados aqueles que debatem 
os meritos e as deficiencias da ciencia social positivista. Mas 

7 VeT Giddens (1974; 1976, capA; 1979, p.242·4l e Giddens, "Positivism and 
its Critics" (1977, cap.l). 
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uma raziio mais fundamental em virtude da qual 0 positivismo 
nao fornece urn pano de fundo adequado para 0 trabalho de 
Giddens e que as quest6es da teoria da estrutura<;iio sao de uma 
ordem diferente daquelas que absorvem a aten<;iio dos teoricos 
sociais positivistas. 

Da epistemologia a ontologia 

A invoca<;iio dos principios positivistas no desenvolvimento da 
teoria social e a expressao mais obvia de uma preocupa<;iio dura· 
doura, nesse campo, com formas preferidas de conhecimento e 
legitimidade epistemologica.8 Embora tenha varias propostas im· 
portantes quanta a natureza e a inten<;:§.o critica do conhecimento 
cientifico social,' Giddens reluta em moldar s~s investiga,6es se.\ 
gundo urn conjunto predeterminado de principios epistemologicos.r 
Em vez disso, ele se apoia nos problemas centrais relativos ao obje- : 
to do conhecimento cientifico social. Concentrar·se nas quest6es 
epistemologicas, diz ele, 

desvia a atenc;:ao das preocupay6es mais "ontologicas" da teoria social, ~ 
e e basicamente nelas que a teoria da estrutura¢o se concentra. Em 
vez de preocupar-se com as disputas epistemo16gicas e com a quest3.o 
de saber se alguma coisa como a "epistemologia" em seu sentido tradi
donal pode ser formulada, os que trabalham na teoria social deve
riam, a meu ver, estar preocupados em primeiro lugar e adma de tudo 
com as concep;:6es remodeladoras do ser humano e do fazer humano, 
a reprodu<;iio social e a transforma<;iio social. (Giddens, 1984, p.xx) 

Os tearicas sociais que se cansaram da aparentemente inter
minavel rodada de debates sobre as formas de conhecimento apro
priadas podem saudar a decisao de Giddens de iniciar a teoria da 

8 Embora essa busca de legitimidade seja facilmente identificada nas obras dos 
cientistas sociais positistas chissicos e contemporiineos, uma completa inves
tiga~o historica das conseqiiencias agenda-cenario dessa busca ainda esa\. por 
ser escrita. Urn modelo para urn estudo desse tipo e dado pelo trabalho de 
Jeffrey T. Bergner (1981) a respeito da influencia da epistemologia neokanriana 

sobre 0 desenvolvimento da ciencia sociaL 
9 Ver Giddens, 1976, cap.4; 1979, cap.7; 1984, cap.6. Para uma amplia~o das 

implica~Oes metodologicas da teoria da estrutura~ao, ver Cohen, 1984. 
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1 estrutura,"-o ao longo de linhas ontol6gieas. Embora objeto e 1 
principios metodol6gicos se mantenham inevitavelmente numa ~ 
rela,"-o reciproca, nenhum dos dominios pode ser reduzido ao 
outro sem residuo, e cada qual deve receber certo grau de autono· 
mia para que imagina¢o e discernimento passaro prosperar. Mas, 
apesar dessa autonomia, os objetivos visados por Giddens na for

ma<rfto de uma teoria onto16gica da constitui<;:§.o da vida social nao 
se afastam das preocupa<;6es da ciencia social em geral. Pelo contra· 
.rio, 0 principal objetivo da teorla social, desse ponto de vista, e 
inspirar teorias de estruturas substantivas e processos sociais e ser
vir a prossecu,"-o das pesquisas empiricas (Giddens, 1984, p.xvii). 

Ao formular as suas concep<:;oes dos fenomenos sociais em 
termos ontol6gicos, Giddens obviamente infringe as injun<;6es 
positivistas contra os postulados metafisieos. A revoga<;ao dessas 
injun<;6es e uma das conseqiiencias libertadoras da revolu<;ao pos· 
positivista e pos-empirista na filosofia da ciencia. Mas e necessa

ria uma certa cautela. Em primeiro lugar, embora se encontre em 
declinio na filosofia da ciencia, 0 positivismo continua sendo uma 
doutrina influente nos circulos cientificos sociais, notadamente 
nos Estados Unidos.1O Em segundo lugar, a revolu<;ao p6s·empirica 
nao invalida algumas das preocupa<;6es mais notiveis que leva· 
ram os positivistas a se cansar das ideias rnetansicas. 

Urn dos prinCipais objetivos buscados pelos progenitores do 
positivisrno era elirninar do pensarnento social todas as teorias e 

, rnetodos que atribuern a<;ao ou conseqiiencia eficaz, no curso ou 
. no carater da vida social, a for,,"s ou qualidades abstratas concebi· 
: das exclusivarnente em termos metaf6ricos. Esses modos hipos
tatizados de teorizar, exemplificados ern nurnerosas teorias de con
trato social e levados a um extremo nas obras de Hegel, encerram 
ideias edificantes que continuam a inspirar novos desenvolvimen
tos na filasofia etica e politica. No entanta essas explica<;6es dos 
fen6menos sociais envolvem geralmente dedu<;6es da necessidade 

10 Qualquer lista dos principais cientistas sociais americanos deve incluir pelo 
menos alguns dos seguintes positivistas: Peter Blau, Hubert Blalock, Ronald 
Burt, James Coleman, George Homans, Jonathan Turner, Walter Wallace, 
Harrison White e Morris Zelditch. 

I 
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au inevitabilidade das circunstilncias e eventos hist6ricos a partir 
dos mecanismos metafisicos que regulariam a vida social em ge· 
ral. Em uma das primeiras condena<;oes dessa estrategia, Augusto 
Comte - que nao estava de moda algum isento dos defeitos que 
identificava nas obras dos outros - caracterizou 0 espirito 
especulativo das teorias metafisicas como "ao mesmo tempo ideal 
no seu curso, absoluto na sua concep¢o e arbitnirio na sua aplica
<;ao" (Comte, 1893, v.2, Livro 6, cap.3, p.57). Mais de urn secula 
depois, 0 pronunciamento de Comte reverbera nas obras de seus 
sucessores. Assim e que Robert Merton procura refrear urn entu
siasmo por esquemas conceituais mestres ao sugerir que eles ten
dem para os grandes sistemas filos6ficos do passado que, apesar de 
sua variada sugestividade, permanecem cientificamente esrereis.11 

Ha sabedoria nessas obje<;6es, que nao dev.e.m ser descartadas 
por mais que se possa discordar dos te6ricos sociais positivistas 
em outros aspectos. Atribuir a<;ao ou conseqiiencia a for<;as ou 
qualidades metafisieas hipostatizadas e distorcer a forma,"-o de 
teorias substantivas e de investiga<;oes empfricas dos processos 
sociais. A diversidade que se evidencia nas diferentes sociedades e 
civiliza<;6es deve ser podada e modelada para preservar as ideias 
metafisicas fundamentais. Pela mesma razao, as descontinuidades 
hisroricas que sao imcompativeis com essas ideias devem ser pos
tas de lado ou suprimidas. Embora alguns te6ricos sociais moder· 
nos recomendem tais procedimentos, eles continuam sendo evi
dentes em muitas teorias da evolu<;ao, assim como nas teorias que 
postulam "necessidades" fundamentais, ou a prioridade dos fata· 
res materiais ou ideais como caracteristicas ubiquas de todas as I 

coletividades. Restri<;oes desse tipo irritam nao somente os te6ri
cos sociais positivistas mas tambem todos os cientistas sociais que 
se recusam a subordinar suas investiga<;oes em deferencia a dou
trinas e sistemas de pensamento canonicos. 

Os filosofos da ciencia pos-empiristas certamente nao susten
tam modos hipostatizados de teoriza,"-o metafisica. Todavia eles 

11 Merton, "On Sociological Theories of the Middle Range", em Merton (1968), 
p.5l. Essas observayOes generalizam a critica de Merton as obras de Talcott 
Parsons. 
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declaram categoricamente que as concep~6es metafisicas ou 
ontologicas do objeto de investiga-;ao num dominio cientifico 
qualquer sao requeridas para preencher 0 vazio criado pela 
subdeterminacao das teorias pele fato. Sem entrar nos pormeno
res dos complexos argumentos que se teceram a esse respeito, e 
util mencionar as concep~oes das figuras mais destacadas da filo
sofia pos-empirista.12 

o recurso a metansica e evidente mesmo nos primeiros tfa
balhos de Karl Popper. 0 desvinculamento da descoberta cientifi
ca em relal'ao a pesquisa empirica, que e fundamental para 0 

pensamento de Popper, leva-o a reconhecer que 0 ptocesso de 
descoberta e impossivel sem uma fe em certas ideias metafisicas 

\ que nao se justificam de urn ponto de vista empirico (Popper, 
1968, p.38). Muitas decadas depois, Thomas Kuhn expoe urn 

~ ponto de vista similar numa passagem introdut6ria a The Structure 
of Scientific Revolutions [A estrutura das revolu.;:oes cientificas): 

A pesquisa efetiva mal comeya antes que uma comunidade 
cientifica pense que adquiriu respostas firmes a perguntas como as 
seguintes: Quais sao as entidades fundamentais das quais se com
poe 0 universe? Como elas interagem umas com as outras e com os 
sentidos? Que perguntas se pode legitimamente fazer sobre tais en
tidades e que tecnicas podem ser empregadas na busca de solw;:6es? 
(Kuhn, 1970, pA-5) 

Embora Kuhn sintetize, inequivocamente, questoes metafisicas 
referentes a constitui~ao do objeto investigado por membros de 
uma comunidade cientifica,13 suas principais preocupa<;oes giram 
em torno das dimensoes socio-hist6ricas das pniticas cientificas. 
Entretanto, essas concep<;oes sao ratificadas por estudiosos pos
empiristas, que assumem uma postura mais metodologica. Se
gundo Imre Lakatos, no centro de urn "programa de pesquisa" 

12 Para sumarios da filosofia pOs-empirista, ver Alexander (1982, pol8-33) e 
Giddens, "Positivism and its Critics" (1977, capol); para urn coment:irio so
bre a metafisica na teoria social, ver Cohen, 1968, p.5-6, 11-3)_ 

13 Para urn coment:irio sebre a significayao da metafisica no uso notoriamente 
ambiguo que Kuhn faz do terme paradigma, ver Masterman, 1970, p.65. 
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cientifico existem tanto urn "nucleo rigido" quanta uma "heuristica 
positiva", os quais podem ser formulados em termos metafisicos 
(Lakatos, 1978, v.l, pA7-52, 110-1, 115). 0 sucesso de urn "pro
grama de pesquisa" tal como Lakatos 0 avalia d,W_enikda.<:apaci
dade de seus elementos rnetafisicos e.m _ inspirar explica<;:oes 
satisfat6ria;da pesquis~-empirlca- (Lalatos, 1978, v.1, pA8-52). 
Embora discorde de Lakatos em varias questoes centrais, Larry 
Laudan propoe uma visao similar do lugar das concep~6es 
metafisicas na investiga~ao cientifica. 0 que ele chama de "tradi
<roes de pesquisa" incorpora compromissos metafisicos com urna 
ontologia que especifica de urn modogeraL os tipos de entidades 
fundamentais num dado dominio-e os modos como essas entida
des interagem. Teorias especificas explicam problemas empiricos 
em termos redutiveis a essa ontologia (Lau<4n, 1977, p.79). Roy 
Bhaskar oferece uma explica~ao 9..Q..signi£icado.das_entidade.s 
ontologicas numa teoria qa cie0:~i~ que e muito mais consistente 
do que asexpTica~6es propostas par Kuhn, Lakatos e Laudan. 
Adotando uma perspectiva transcendental, Bhaskar afirma que 
sob os padr6es empiricamente demonstniveis dos ev~ntos deye 
havcr-mecanismt}S-e0ft{'ebivets--em-termos-ontologicos gue 
intenigem- ·para ·constltult -as~·sltua'r6es e os acontecimentos reais 
do mundo. Nessa conceP'rao, tais mecanismos sao os "objetos 
@transitivos" da tearia cientifica (Bhaskar, 1978, pAS-56). 

Explorar ainda mais 0 estatuto dos pressupostos ontologicos 
seria uma digressao epistemologica do tipo daquela que segundo 
Giddens os teoricos sociais se empenham em evitar. No entanto, 
e imediatamente evidente que, diferentemente dos modos de 
teorizar metafisicos, as explica<;oes pos--empiristas desestimulam a 
hipostatiza~ao de for~as ou qualidades abstratas ao distinguir en
tre concep~oes ontologicas de entidades ou mecanismos funda
mentais, por urn lado, e te~a 'substantiva e_ pes_quisa __ .~.f!1pi!isa, 
por outro. 0 elemento onto16grco- (fa teoria cientifica pode ser 
entendido como uma serie de pe~~ep<;o~§. inte:rnamente coere!:1tes 
nos potenciais trans-hist6ricos dos fenomenos que constituem um 
dominio de investiga<;ao, isto e, os processos e propriedades fun
damentais que pooem ser ativados ou realizados de numerosas e 
diferentes maneiras e em diferentes ocasi6es. Esses potenciais sao 
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irrefut:iveis em bases empiricas porque formulados sem que se 
levem em- conta suas manifesta~oes no £luxo empirico dos even
tos. Todavia, pela mesma razao, 0 desenvolvimento de teorias 

'substantivas e requerido para se determinar 0 modo como tais 
processos e propriedades operam e aparecem num dado contex
to, e essas teorias estao sujeitas a refuta<;:ao empirica. Uma consi
dera~ao bisica na formula~ao de conceitos ontologicos desse tipo 
deve ser a de conceder a_maior. extensao possive! a diversidadl'. e as_ 
contingencias que podem oeorrer em diferentes cemirios. Assim, 
as explica~oes hipostatizadas da determina~o trans-historica cias 
circunstincias ou das trajet6rias universais dos eventos nao sao 
nem necessarias nem desejaveis. Peia contrario, uma ontologia 
aceit:ive! de potenciais pode_ser £leldvel 0 bastante para permitir 0 

desenvolvimento de uma variedade de diferentes teorias substan
tivas dirigidas para 0 mesmo objeto. 

A teoria cia estrutura<;:ao e plenarnente compativel com essa 
visao pos-empirista da natureza e dos objetivos das percep~oes 
onto16gicas. A ontologia estruturacionista estd. voltada exclusivam~n. 
te para as potef!-ciais constitutivos da vida social: as capacidades hu
manas genericas e as condifoes fundamentais mediante as quq!~,_O~ 
curso e os resultados dos processos e eventos sociais sao gerados e molda-, 
dos numa multiplicidade de maneiras empiricamente discerniveis. A 
ausencia de hipostatiza<;:ao na teoria da estrutura<;:ao e evidente na 
extensao em que Giddens evita impor quaisquer restri<;:oes subs
tantivas aos seus conceitos onto16gicos. Esses conce~~os nao atri
buem prioridade trans-historica a praticas ou processos especif~ 
cos de -produc;ao e reprodu<;ao socialj nao se postulam "ne

M 

ce-ssidades" universais nem para as coletividades nem para os atq:
res sociaisj e Giddens insiste vigorosamente em que todos os modos 
de ·teoria que postulam ou implicam qualquer teleologia funcia
nal OU trajetoria funcional da evolu~ao social sao enganosos e 
incorretos. 14 

14 Para os argumentos de Giddens contra a teleologia funcionalista, ver 0 seu 
"Functionalism apres la lutte" (1977, cap.2); para seus argumentos contra os 
aspectos evolucionistas da obra de Marx, ver Giddens, 1981a, cap.3; para 
seus argumentos COntra outras formas de teoria evolucionista, ver Giddens, 
1984, cap.S. , 
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Embora uma documenta<;:ao abrangente das asser<;:oes prece
dentes nao seja apresentada neste ensaio, a £lexibilidade ontologica 
das concep~oes giddenianas cia praxis social sera focalizada mais 
adiante. Existe, contudo, urn ponto de vista geral que merece 
especial menyao aqui. Os comentadores que criticam a ausencia 
de proposic;oes sistematicamente relacionadas nos -escritos'·'tie 
GiddenssooTeah:oiii da esirutura<;ao 15 nao percebem a 
hipostatfiaI?lo era···vid:' ;ocial que resultaria caso ele procedesse 
dessa maneira. Como a teoria da estruturayao se._concentra na 
produ~o e na reprodu~o de sociedade p~los prpp.rios agentes 
sodais, uma--si"stem-~ti;~c;A~ ~~s proposiy6es onto16gicas acarreta
ria TgUatrhetlte certo grau de sistematizac;ao trans-hist6rica nos 
processos e resultados da praxis social. Mas a ausencia de propo
si<;:oes sistematicas nao e apenas uma qtl'estao de prudencia 
metodologica_ E evidente em todos os escritos de Giddens que ele 
tem urn respeito profundo pelas capacidades proteicas dos agen
tes sociais de reproduzir e transformar suas proprias circunstancias 
historicas. 16 Os agentes sociais, e nao os te6ricos sociais, produ
zem, mantem e alteram qualquer grau de "sistemidade" que exista 
na sociedade (Giddens, 1981a, p.41-8; 1984, p.l64-5). Assim, na 
medida em que conjuntos de proposi<;:oes sistematicamente 
correlacionadas esta:o em ordem, esse e urn tema para teorias subs
tantivas voltadas para tipos espedficos de circunsrnncias s6cio
historicas. Esse ponto de vista, por certo, e diretamente oposto a 
confian<;:a que permeia os modos sistemicos de analise' na "teoria 
geral" de Talcott Parsons. 

Do principio de uniformidade a 
produ.;ao de vida social 

Como as varias interpretac;oes da doutrina positivista envol
vern reconstrucoes filosoficas de metodos para 0 desenvolvimento 

15 Ver Archer (1982) e Mclennan (1984); uma replica a McLennan e apresenta
da em Cohen (1986). 

16 Ver esp. Giddens, 1981a. 
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e a aceita<;ao cia teoria e. das~viden<;~s tiradas.dediversas.aruilises 
de" ca'so nas ciencias naturais, os cientistas sociais positivistas, de 
urn modo geral, nao tern adotado essas doutrinas em bases 
ontol6gieas. Se os procedimentos positivistas nao tivessem impli· 
ca<;6es para a constitui<;ilo do objeto de urn dominio qualquer de 
investiga<;:ao, entia pocieria set possivel formular a teoria d~_ 
estrutura¢o de acordo com esses metodos. Mas, segundo demons

traram te6rieos da a<;'o como Alfred Schutz e Aaron Cieourel, as 
doutrinas positivistas interferem efetivamente no modo C9JD.o....oS. 

cientistas sociais concebem a constitui<;:ao da vida sodal (ver 
Cicourel, 1964; Schutz, 1962, p.3-47). Seus argumentos indicam 

,; que as estraregias positivistas de observa<;:ao e medi~o desprezam 
, e distorcem as complexas racionalidades e estrategias subjetivas 

que compreendem aspectos flindamentais da praxis social huma· 
"i na. Esse argumento e coerente com a explicac;:ao cia pr3.xi~ social 

incorporada na teoria da estruturac;:ao. Todavia, 0 motivo da di
vergencia entre a teoria da estruturac;:ao e 0 positivismo vai urn 
pouco mais fundo do que isso, chegando finalmente it discrepan. 
cia com urn dos pressupostos primordiais do positivismo. 

Existem certos aspectos nos quais 0 meu desenvolvimento 
dessa questiio cruza com uma critica que Roy Bhaskar faz ao posi· 
tivismo, mas procederei de forma independente, e isso por duas 
razoes. Primeiro, a critica de Bhaskar pressupoe a estrategia trans
cendental que ele incorpora a sua teoria realista da ciencia. Embo
ra outros elementos da filosofia da ciencia de Bhaskar pudessem 
ser reconciliados com a teoria da estruturayao, nao fica claro se e 
necessario ou utH aceitar os encargos envolvidos na defesa do 
raciocinio transcendental de Bhaskar. Segundo, Bhaskar esti 
empenhado em preservar analogias entre a constitui<;ilo dos do· 
minios naturais e os dominios da vida social, com 0 importante 
pressuposto de que as estruturas sociais - que ele toma como os 
mecanismos geradores de vida social - sao produzidas por meio 
da praxis social e portanto podem ter uma resistencia apenas rela
tiva. 17 )a a minha discus sao da discrepancia entre 0 positivismo e 

17 Ver Bhaskar, 1979, p.47-9; para comentirios de Bhaskar sobre difereno;:as de 
enfase entre seu trabalho e a teoria da estruturao;:ao, ver Bhaskar, 1983, p.85. 
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. a teoria da estrutura<;ao acentua a descontinuidade fundamental 
entre natureza e sociedade, que depende diretamente das caracte· 
risticas da praxis social per se. 

Robert Merton articula a sabedoria convencional da maior 
parte dos cientistas sociais positivi~!lLquaogCl_afirm"-.que_ urn 
conhecimento da 16gica ou metodologia do procedimento cienti· 
ficon:a:o cantero nemTmplic~~~~udo particular da teoria socio-

.\-,r 16gica."!rAgrande var;edaded,,-concep~6esaos fen6menos sociais 
'» que se desenvolveram em conformidade com os principios 

positivistas pareceria indicar que Merton esrn certo. As teorias indi
vidualistas do comportamento e da troca social, assim como as 
teorias holisticas da estrutura social, incorporando variados graus 
de enfase nos fatores idealistas ou materialistas, estiio todas repre· 
sentadas na tradiyao positivista. No entant'e'" 0 proprio Merton, 
num de seus primeiros ensaios sobre a sociologia da ciencia, apre

senta uma llicida explica<;iio de urn pressuposto ontol6gieo que con· 
tradiz essa asser<;iio da neutralidade tematica da 16gica da ciencia. 

o pressuposto bdsico cia ciencia moderna "e uma convi~o muito 
difundida, instintiva, da existencia de uma Ordem das Coisas, e em 
particular da Ordem da Natureza". Essa crenya, essa fe, porque pelo 
menos desde Hume deve ser reconhecida como tal, e simplesmente 
impermeavel a exigencia de uma racionalidade coerente". Nos siste
mas de pensamento cientifico de Galileu, Newton e seus sucessores, 
o testemunho do experimento e 0 criterio ultimo de verdade, mas 
a propria no~ao de experimento e excluida sem a suposi~ao pre
via de que a Natureza constitui uma ordem inteligivel, de sorte que 
quando se fazem perguntas apropriadas ela respondera, por assim 
dizer. Dai que essa suposi<;§.o seja final e absoluta. 19 

Ao propor essa ideia, Merton se refere a urn comentirio de 
A. N. Whitehead. Segundo Whitehead, a cren<;a na ordem da 
natureza pressup6e que todos os fenomenos silo 0 resultado de 
recorrencias na natureza, exemplicayoes de principios gerais que 

18 Ver aqui: Merton, "The Bearing of Sociological Theory on Empirical 
Research", em Merton (I968), p.140·!. 

19 Merton, "Puritanism, Pietism, and Science". In: Merton (1968), p.635-6. 
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reinam em toda a ordem natural. Essa cren<;a nao se origina do 
metodo cientifico, mas surgiu bern antes do advento da ciencia 
moderna (Whitehead, 1925, p.3ss). Stephen Toulmin oferece uma 
declara<;ao sumaria do que essa creny" implica. 0 cientista tipieo, 
diz ele, "comeya com a convic<;ao de que as coisas naa estiio exata
mente acontecendo (nem mesma apenas-acontecendo-regularmen
te), mas antes algum conjunto fixo de leis, ou padr6es, ou meca
nismos, explica por que a Natureza segue 0 cursa que ela segue 
e por que a sua compreensao dessas leis, padr6es ou mecanis
mos deve guiar as suas expectativas" (Toulmin, 1961, p.45). Karl 
Popper fixa 0 estatuto desse principio da uniformidade da natu. 
reza quando observa que "ele expressa a fe metafisica na existen
cia de regularidades no nosso mundo" (Popper, 1968, p.252; ver 
tambem p.278). 

E importante reconhecer que 0 principio de uniformidade 
naa fornece urn conjunto abrangente de ideias sabre 0 tema em 
questao numa dada teoria. Em primeiro lugar, esse principia e 
claramente insuficiente em si meSffia para estabelecer 0 que quer 
que seja sobre tipos especificos de pad roes ou mecanismos. Em 
segundo lugar, ele nao implica nenhuma explica<;ao especifica de 
causa<;ao OU teleologia. Finalmente, 0 principio de uniformidade 
naa requer de modo algum que as circunstancias e eventos 
empiricos devam ocarrer da mesma forma sob quaisquer condi
<;:6es: conjun<;:6es de uniformidades podem ocorrer em resultados 
raros ou sem precedente numa instincia qualquer. 0 unico ponto 
no qual 0 principio insiste e a existencia de uma ordem trans
historica de for<;as ou rela<;oes entre entidades, e e para isso que a 
investigayao cientifica deve ser dirigida. 

o principio de uniformidade costuma ser usado como uma 
garantia para metodos indutivos de constru<;:ao de teorias, e 
Thomas Wilson mostrou que urn "argumento extensionalista" 
uniformitario esta inscrustado tambem nos fundamentos filosofi. 
cos dos metodos matematicos. 20 Mas, uma vez que a cren<;:a na 

20 Para uma discus sao critica dos principios da uniformidade como empregados 

nas filosofias da cif~ncia dedutivas, ver Hansen, 1969, caps.2I, 25. Uma criti. 

ca dos argumentos "extensionistas" correlatos nos metodos matematicos para 
a construc;.ao da teoria e apresentada em Wilson (1984). 
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. ordem uniforme da natureza surgiu antes da ciencia moderna, 0 

principio de uniformidade nao pode ser tratado simplesmente 
como urn artefato metodol6gico. Pelo contnirio, a menos que a 
ciencia positivista seja vista como uma empresa quixotesca, as 
diretrizes metodologicas para desenvolver e empregar proposi<;oes 
que tomam a forma de afirma<;:6es endere<;:adas as regularidades 
universais - qUetsejam ou nao rigorosamente nomol6gicas - de
vein presllmir a exisrencia de uniformidades no objeto em questao. 

A maioria dos te6ricos sociais positivistas parece ter adotado 
o principio de uniformidade por via de sua aceitayao de diretrizes 
metodologicas desse tipo, mas alguns deles indicavam ou propu
nham uma percep<;ao dessas impliea<;oes ontologieas dos meto· 

_ dos positivista~. Assim e que Walter Wallace, cujos trabalhos mais 
recentes 0 distinguem como urn dos mais . .iinportantes te6ricos 
positivistas da epoca atual, invoca a afirma<;ao de Popper de que 0 

principio de uniformidade e uma cren<;a metafisica e depois decla· 
ra: assim como" os astrofisicos sup6em que os mesmos processos 
(sejam eles conhecidos ou nao) que prevalecem aqui e agora na 
Terra pravelecem em todo 0 cosmos e at raves de todo 0 tempo 
passado e futuro ... assim tambem os soci610gos sup6em que os 
mesmos processos (ainda aqui, quer sejam conhecidos ou nao) 
prevalecem em tadas as sociedades, passadas, presentes e futu
ras" (Wallace, 1983, p.46). 

Os te6ricos sociais que prop6em ou aceitam uma estrategia 
positivista para a constru<;:ao de teorias indicam urn compromisso 
com 0 principio de uniformidade sobre bases metodologicas. Mas 
urn ponto de vista uniformizante caracteriza tambem muitas ou
tras teorias. Essas teorias funcionalistas que podem ser recons
truidas il maneira nomotetiea proposta por Carl Hempel (1965) e 
Ernest Nagel (1957) podem certamente ser incluidas nesse grupo. 
Harold Bershady (1973) estabeleceu que uma propensao para es· 
tabelecer leis universais esta incrustada nas obras de Talcott Parsons. 
A conhecida proposta de Merton para 0 desenvolvimento de teo· 
rias de medio alcance pode dar a impressao de fugir ao principio 
de uniformidade, mas isso s6 seria verdade se a sua concep<;:ao 
dessas teorias limitasse 0 seu escopo as coletividades e aos proces
sos historicamente vinculados. Nessas circunstincias, Merton nega 

J be 
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a especificade hist6rica das teorias de medio aleance e afirma 
apenas que elas se limitam a um determinado ambito de ques
toes conceituais_ A meta final continua sendo a de consolidar 
essas teorias num esquema conceitual geral de um modo mais 
progressivo. 21 

Quer 0 principia de uniformidade seja au naD contradito na 
natureza, a experiencia comum indica que uma profusao de regu

laridades naturais opera de maneiras similares sob as mesmas 
condi~oes sempre e onde quer que elas ocorram_ Surge enta~ uma 
questao que e muito mais velha do que a teoria social na era 
moderna: a vida social e continua com a natureza ou pode set 
distinguida da natureza em determinadas bases? Giddens estabe
lece a sua posi~ao relativamente a essa questao nas paginas de 
abertura do seu primeiro livre sabre a teoria cia estrutura~ao: 

A diferenya entre sociedade e natureza nao e [ ... J produzida 
pelo hornern ... Enquanto nao e feita por nenhurna pessoa singular, 
a sociedade e criada e recriacia, se nao ex nihilo, pelos participantes 
em cada encontro social. A Produqiio de sociedade e urn desernpenho 
qualificado, sustentado e "feito acontecer" pelos seres hurnanos. 
(Giddens, 1976, p.5) . 

Embora Giddens estabele~a uma disti'l<2lo inequivoca entre 
natureza e sociedade, nao fica imediatamente ~Dase-em "'--. _. ----_.. '''-, . 

que ele assenta 0 principio da uniformidade, Que ele resiste a 
uma perspectiva uniformitiria fica amplamente claro nas suas 
ob~<i'~~_.atodas .• ~. formasdegeneJa\iza~oes universais (Giddens, 
1976, p.l53-4; 1979, p.242-4; 1984, p.xviii-xix, 343:;7), 0 que res
ta a ser considerado e por que ele adota essa postura. Ao tratar 
dessa quesmo, concentrar-me-ei em elementos da explica<;ao 
giddensiana da con~titui<;ao da a~o social e das prOticas sociais e 
colocarei entre parenteses, por ora, quest5es relativas a reprodu

clo--S9f:ia1 e a reconcilia<;ao entre estrutura e acao. Esses parente
~es sera;tG'-aaOs-~;-pf6Xim;s~~~d~;te ·ensai~. Nao se fara refe

rencia alguma aos interesses que disp6em au impelem as agentes 

21 Merton, "On Sociological Theories of the Middle Range", em Merton (1968), 
p.45,51. 
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ou atores sociais - os termos sao intercambiaveis - que se envoI
vern em priticas sociais_ Isso se segue da asser~o de Giddens de 
que, enquanto a teoria social cleve conservar urn interesse no ~_u-._ 

jeito como urn s~r- racio_naI, atuante l 0 sujeito de~e_tambem sel 
"clescentrado"_ emf;;or _deumapreocupa~o mais cermal com.a 
conduta socig.L{Giddens,1979, p-47; 1984, p_xxii)_ 
'. Vma'ii'nha de pensamento promulgada por Max Weber e 

sustentada de forma substancialmente alterada por Talcott Parsons 
afirma que a a~o humana envolve fundamentalmente Os sjgnifi:, 
cados e os motivos que os atores, associaJ11 ao seu comportamento. 

o p~obr~rr;~daa~iio-;o~iaL,ssimc~ncebida ~ue o~~lTlp,:nho 
das atividades sociais nao e levado em conta, Os soci610gos que se 
c6ricenttam -na_.produ¢O·d~-a.~_sociai ;epresentam uma melho
ra consideravel nesse aspecto, mas em sua o'!,ta ainda ha uma 

enfase excessiva nos aspectos discursivos da ~Qnduta. Por exem
plo, 0-;-;;;-oometod6!ogc;s queressaTta;;:; a explicabilidade racion~l 
das a<;6es praticas se concentram nas priticas co:nversacionaisfi 
expensas dbs"asl'ectos nao-discl.lrsivos da produ~o de atividades 
sociais. Uma associac;ao intrinseca entre ayao e comunicac;ao tam

bern e pressuposta no interacionismo simb6lico. 
Embora Giddens aceite que a conversa<;ao e a negocia<;ao de 

significado sao caracteristicas proeminentes das priticas sociais, 
sua concep<;ao da a<;ao humana transfere a aten<;ao para urn as
pecto mais caracteristico de toda conduta humana, .Q_pod~r. de 
intervir no curso dos acontecimentos ou no estado de coisas (ver 
Giddens, 1976; -p:llfr-l;19?9;-p,88; 1984, p.l4-6), Essa cone
xao entre a~ao e poder precede logicamente e permeia a explica
~ao giJ"densiana das prMicas sociais. De fato, 0 poder nesse senti~ 
do generico e logicamente anterior a todas as quesroes referentes 
a sUbjetividade ou ao monitoramento da conduta (Giddens, 1979, 
p,92; 1984, p.l5). Isso porque a a~ao social depende unicamente 
da capacidade dos atores de "fazer uma diferen~" na produ~o de 
resultados definidos, quer pretendam ou nao que esses resultados 
ocorram, quer estejam ou nao conscientes de que eles ocorrem. 
Visto que "fazer uma diferen<;a" e transformar algum aspecto de 

urn processo ou evento, a a¢o na teoria da estrutura<;ao e equipa
rada a capacidade transformativa, 

• __ .......... ~A!"'!;"1fP'" 
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Nessas circunstcincias, naG hi nada nessa explica<;3.o que ne
gue a existencia de uniformidades sociais. Se a a<;ao social redun· 
da em determinados resultados, entao 0 mesmo se pode dizer das 
bolas de bilhar colidindo nas ilustra<;oes da mecanica newtoniana, 
das celulas que se dividem durante a mitose etc. Mas de urn ponto 
de vista uniformitario a produ<;:ao de resultados naturais nao esta 
sob 0 controle das entidades envolvidas. Com uma limitada con· 
cessao as espedes superiores no nivel animal, as opera<r6es e intera

c:;:oes entre elementos e objetos na natureza sao vistas como 0 

resultado da ac;:ao reciproca entre suas propriedades nativas e as 
circunsmncias ex6genas. Urn aspecto distintivo do exercicio da 
ac;:ao social, por outro lado, e que as interven<;oes empreendidas 
pelos agentes sociais sempre estao, em-~aior Oll menor grau, sob 
seu proprio controle. Como insiste Giddens, em qualquer fase de 
qualquer seqiiencia de conduta qualquer agente poderia ter atua· 
do de maneira algo diferente daquela com que atuou (Giddens, 
1979, p.92, 267, n.l5; 1981a, p.53; 1984, p.9). Na medida em 
que esse ponto e dado como pad fico, tarna-se difidl presumir que 

a atividade social sera produzida sempre e em qualquer lugar de 
urn modo que corresponde a ordem da natureza. Em principio, 
qualquer padrao de conduta social pode ser alterado pelos atores 
que estao envolvidos na sua produc;:ao. [sso nao significa negar que 
grande parte da vida social consiste em regularidades na conduta 
(ver adiante), mas nao permite conceber essas regularidades como 
elementos de uma ordem de uniformidades trans·historica. 

Tern sido dito que as afirma<;oes de Giddens de que os agen·. 
tes "poderiam atuar de cutta maneira" implica que todos os ato-[ 

res exploram urn grau generoso de liberdade na sua condutal\ 
I 

(Archer, 1982, p.459·60; Caristein, 1981, p.52·3). Como Giddens \ 
vern indicando minuciosamente, a teoria cia estrutura<;:ao esta de- \ 
dicando grande atenyao as coa<;:6es sociais e materiais que qual- r, 
quer agente individual pode ser incapaz de mudar. Por isso ela esCi ' 
levando amplamente em conta 0 conjunto limitado de op<;oes 
disponiveis para 0 exercicio da ayao num conjunto de circunstin
cias qualquer (ver Giddens, 1984, p.l69·80). EsCi alem das preo· 
cupa<;:6es deste ensaio prefigurar essas coa<;:6es. E apropriado, en
tretanto, extrair implica<;:6es da concepyao estruturacionista da 
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ac;:ao no que concerne ao determinismo e a liberdade (NB: e nao 
livre·arbitria, ja que a a<;ao precede a subjetividade). 

Ao tratar dessa questao, e importante ter em mente 0 que 
ficou dito sobre a substancial margem de seguran<;a que as teorias 
ontologicas devem conceder a diversidade de situa<;oes e eventos 
aos quais elas podem aplicar·se. Adotar uma posi<;ao fIxa em rela· 
c;:ao ao grau de liberdade ou coac;:ao na exercicio anterior ao desen· 
volvimento de teoria substantiva e pesquisa empirica seria restrin
gir 0 escopo da tearia da estruturac;:ao. A altercac;:ao de Giddens 
de que as facilita<;:6es e as coa<;:6es no exercicio da ayao irao variar 
consideravelmente em diferentes circunstancias historicas (Giddens, 
1984, p.179) significa uma reluti,nclltelJl.estabelecer-umaposic;:ao 
a priori no tocante a questoes de liberdade ou determinismo. Con· 
siderada sob essa luz, a afirmac;:ao de que, em prfncipio,os agentes 

sao sempre cap"~z~s.Ae "agir~9~ o~~ra._r:n::tl"!~i~a" representa apenas 
uma nega<;:ao de urn determinismo t~tal da a<;:ao por fon;:as. as 
quais 0 agente deve responder automaticamente. Mas se a teoria 
da estrutura<;ao nega urn determinismo radical, ela se opoe igual· 
mente a liberdade desqualificada. Existem duas maneiras pelas 
quais se pade estabelecer essa questaa. Primeiro, Giddens afirma 
que em toda rela<;ao social existe uma dialetica de controle envoi· 
vendo 0 acesso assimetrico aos meios (recursos) - e a manipula
yao desses meios - pe10s quais oS agentes influenciam 0 compor
tamento uns dos outros. E central para esse conceito que nenhum 
agente envolvido na interayao seja sempre completamente autono
mo (Giddens, 1981a, p.61·3; 1984, p.16). Segunda, para formular 
urn atgumento que antecipa a discus sao subseqiiente sobre a pro
duc;:ao e a reprodu<;ao de atividade sacial, a amplidao de liberdade 
da ac;:aa depende crucialmente do ambito das praticas que urn . 
agente e capaz de executat. Por maior que esse ambito possa set, a 
llberdade nao-quahficada se define porque nenhum agente e sufi· 
cientemente habit para executar todo tipo de pratica que ele e seus 
colegas atores (eles ou elas) tenham dominado. Assim, a concep
<;:ao de ayao na teotia da estrutura<;:ao resiste as polatidades do 
determinismo total e da liberdade total, ao mesmo passa que pre· 
serva todas as possibilidades entre esses dois extremos. 

---~,.;,:-". 
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A diversidade historica das praticas sociais 

Embora a concep¢o estruturacionista da ayao social propicie 
bases fundamentais para se negar a transposi<;ao do principia de 
uniformidade da natureza para a vida social, essa questao pode 
ser elaborada voltando-se a explica<;ao de Giddens das praticas 
sociais. A capacidade de interven<;:ao e ativada nessas pniticas e 
elas "fazem uma diferen<;a" para 0 curso e 0 resultado das ativida
des sociais, atividades que podem envolver a organizayao sequencial 
e interativa de numerosas pniticas empreendidas por cutros. 

Urn aspecto proeminente da distinyao que Giddens estabele
ce entre natureza e sociedade e que a produyao de vida social e 
urn desempenho qualificado. As praticassoCiais rodem ser ente;;· 
didas como procedimentos, metodos ou tecnicas habeis executa
.dos apr~priadamente pelos agentes sociais (cf. Giddens, 1984, 

" p.20-2). Essa defini<;ao sugere uma correspondencia com as preo-
cupa<;6es dos etnometodologistas. Todavia, como se viu anterior
mente, embora Giddens considere as investiga<;6es garfinkelianas 
da responsabilidade racional da a<;ao como altamente significati
vas para uma compreensao da conduta social, ele nao limita sua 
explica<;:§o das pniticas as pni~icas respons.<iveisdiss:ursivas per se. 22 

Existe uma variedade de pciticas que podem ser conduzidas --na 
ausencia dos cutros, como cuidar do asseio e da aparencia pesso~l 
ou votar por meio de cedula secreta. Alem disso, como demons· 
trou Erving Goffman com inumeros detalhes, muitos modos de 
gesticula<;:ao fisica e postura corporal resistem a redu<;:ao a pniticas 
conversacionais. 

Se a vida social se distingue da natureza pelo desempenho 
das praticas sociais, entio a base dessa distinyao consistenas habi
lidades e recursos requeridos para se desempenhar uma dada pci· 
tica. E lidando com a constitui<;ao de habilidades praxiol6gicas 
que a consciencia humana desponta como urn tema maior na 
teoria da estrutura<;:ao. No entanto, 0 modo espedfico de conscien· 
cia, isto e, a cQ.n~ciencia prdtica das habilidades sociai~, deve sec 
distinguida da co~~cifnda disc;;;;i~~- is.t'? ~, .. ;;-~tv:~l-d'e -p~~~o 

22 Ver Giddens (1984, p.77·83) para observa~6es pertinentes sobre essa questio. 
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.determinado peIa habilidade de per as coisas em palavras (Giddens, 
)-984, pA1·S)." A qualidade caracteristica da consciencia pcitica e 
que os agentes precisam estar apenas tacitamente cons<;:ios d~s ... 
habilidades que eles vier,,,,, a dominar, embora seja g~ralmente 
possiveLconceritr:ar.a .. aten~o discursiva quando surge uma oca
siao para tal. Ao enfatizar a percepyao mcita que 0 ator tern das 
habilidades e dos prooedimentos, Giddens esm a altura de propor I' 
que as pciticas podem ser desempenhadas sem serem diretamente" 
motivadas - de fato, ele diz que grande parte da conduta do dia-a-1 
dia ocorre dessa maneira (1979, p.59, 218; 1984, p.6). 

A percepyao dos processos de a<;ao pode ser concebida como 
uma forma de conhecimento, isto e, urn conhecimento de "como 
fazer alguma coisa" ou "como continuar". Esclarecendo a concep
<;ao de Alfred Schutz dos "estoques de. conhecimento" , Giddens 
refere:ge' aO"'conhecimento mutuo: urn conhecim~nto que e compar
tilhado por todos os que tern a competencia de envolver-se no ou 
reconhecer 0 desempenho apropriado de uma pcitica social ou de 
urri:iiserie de Jlciticas (1976, p.88-9, 107; 1979, p.73, 84, 251-3; 
1984, pAl. Tanto as praticas sociais quanta 0 conhecimento mu· 
tuo sao concebidos inicialmente em termos unirarios. Todavia, 
para fins analiticos eles podem ser tratados como uma serie de 
regras. Uma vez que se referem a procedimentos sociais entendi
dos tacitamente, essas regras podem ser distinguidas dos c6digos 
legais, dos regulamentos burocraticos e de outras regras que sao 
formuladas discursivamente. Pode·se identificar dois aspectos de 
regras, conquanto ambos estejam sempre intricadamente entrela
<;:ados no conhecimento e na pnitica. O .... asR~~t9 ~~U!ico das 
regras refere-se ao significado qualitativo e processual das pratb. 
cas, ai1oca1idiiaes associadas com 0 .eu desempenho e alguns 
(nao todos) dos seus resultados provaveis. Q~~ norm,)!tivo 
das regras refere·se as mesmas praticas, localidades e resultados 
do ponto de vista dos direitos e obriga<;6es que estabelecem a sua 
natureza legitima ou ilegitima e os modos apropriados ou inapro
priados pelos quais as priticas pode~ ser executadas (Giddens, 
1976, p.l04-10; 1979, p.81·8; 1984, p.16·2S). 

23 Ver tambem Giddens, 1979, p.57, 73; como Giddens deixa claro nessas ob
serva~6es, a consciencia pnitica deve tambem ser distinguida do inconsciente. 

· ...... ""c~c,"·-:. 
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Como a a<;ao social envolve interven<;.6es que alteram ou trans
formam as eventos sociais, isto e, contribuem para a sua produ
¢o, cleve haver urn aspecto das pniticas sociais que se refere ao 
modo como essa influencia se exerce. Giddens introduz 0 concei
to de recursos para servir a essa finalidade. Recursos sao as facili
dades ou bases de poder a que 0 agente tern acesso e que ele_ 
manipula para influenciar 0 curso da interayao com os cutros. E 
importante aqui ter em mente 0 que foi dito sobre a dialetica do 
controle. Mas tambem se deve compreender que a manipula<;ao 
de recursos nao ocorre em praticas distintasj sua mobilizayao sern
pre envolve os aspectos semanticos e normativos do co~hecif(len
to mutuo. Inversamente, os recursos fornecem as meios pelos 
quais essas regras semanticas e normativas sao aplicadas. Duas 
categorias de recursos, que ainda aqui esmo sutilmente enirela~das 
nas pniticas concretas, podem ser distinguidas em termos analiti
cos. Os recursos "autoritativos" [authoritative resources] sao capaci
dades que geram 0 comando sobre as pessoas (oportunidades na 
vida, posicionamento espa\o-temporal, organizayao e rela\ao en
tre os seres humanos). Os recursos alocativos sao capacidades que 
geram 0 comando sobre os objetos materiais (materias-primas, 
meios de produ,"o, bens produzidos) (Giddens, 1976, p.112; 1979, 
p.91-4; 1981a, pAO-63). 

Diferentemente da ayao social, nada existe na concep<;:ao 
estruturacionista das pniticas sociais que determine logicamente 
uma rejei<;:a:o dos principios da uniformidade. No entanto, 0 onus 
que uma teoria uniformista das pniticas sociais deve assumir desa
nimaria 0 mais resoluto e engenhoso dos positivistas. Transpor 0 

principio da uniformidade, da natureza para as praticas sociais, 
exigi ria postulados para 0 efeito de que: os atores sociais em todas 
as epocas hist6ricas e em todas as civiliza¢es sejam cognosdveis 
no tocante aos procedimentos de a<;:ao similaresj eles construam e 
apliquem da mesma forma os aspectos semanticos e normativos 
desses procedimentosj tenham '!~~.~so aos mesmos tipos de recur
sos:Essas proposi<;6es sao dificeis de~;~st~ntar:Elas implicam muito 
mais coisas do que a afirma<;:ao de que em toda parte os seres 
humanos tem necessidades semelhantes. As necessidades (par 
exemplo, alimento, abrigo, sexo, educayao dos jovens) podem ser 

~ '--.. ....Ir....._ 
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. atendidas mediante uma variedade de diferentes proticas, e pode 
haver consideravel varia,"o no grau e no tipo de satisfa,"o que 
resulta quando essas praticas sao realizadas. 0 que esses postula
dos uniformistas realmente implicam e nada menos que a redu
,"0 da diversidade histOrica a formas fundamentais de conduta 
social na produ,"o de vida social. 

Nao conhe~o nenhum te6rico positivista que tenha consegui
do identificar as uniformidades trans-hist6ricas na praxis social. 
Ate mesmo George Homans, cujas credenciais positivistas estlo 
acima de qualquer suspeita, afirma que a "historicidade" do com
portamento e das institui<;6es humanas suscita dificuldades para 
o tipo de explica,"o cientifica com 0 qual ele esti comprometido 
(Homans, 1974, pAl). Homans, obviamente, confina as suas pro
posi<;:Oes te6ricas ao refor<;:o ou a supressae..do comportamento 
social baseado n~s recompensas e castigos recebidos pelos atores 
sociais. Essa teoria behaviorista e ela pr6pria controversa e cer
tamente vai de encontro aos principios da teoria da estruturayao. 
Mas para as presentes finalidades e suficiente notar que Homans, 
com efeito, reduz 0 problema da "historicidade" no inicio de seu 
trabalho ao colocar entre parenteses 0 conteudo das normas 
comportamentais e, ipso [acto, a diversidade historica da conduta 
(Homans, 1974, p.2). 

Giddens recusa-se a negar a diversidade historica como uma 
caracterisrica fundamental das proticas sociais. Os seres huma
nos, observa eie, sao diferentes dos animais porque nao sao biolo
gicamente program ados para produzir vida social, embora evi
dentemente alguma concessao deva ser feita quanto as qualidades 
universais do organismo humano (Giddens, 1976, p.l60; 1979, 
p.244; 1984, p.216-7, 174). Na ausencia de muitas formas instin
tivas de atividade, e dificil imaginar qualquer mecanismo alterna
tivo que garantiria as regularidades trans-historicas de conduta. 
Ademais, ao contnirio do que sucede com relayao aos processos 
naturais, nao e intuitivamente 6bvio que muitas uniformidades 
da pnitica realmente existam. De fato, com base nas aparencias 
imediatas, a variabilidade das praticas entre civiliza<;:oes e socieda
des geognifica e historicamente remotas parece muito mais pro
nunciada do que as suas similaridades gerais. 



416 IRAJ. COHEN 

A diversidade polimorfica das praticas humanas e uma im
portante razao pela qual Giddens sustenta que 0 conceito de a<;ao 
nao pode ser plenamente elucidado sem a considera<;ao dos dife
rentes modos de atividades historicamente especificos (1979, p.56). 
Na teoria da estrutura~ao, as tipos de recursos aos quais os agen
tes tern acesso e as habilidades cognosclveis envolvidas nas prciti
cas que eles desempenham, assim como 0 seu conhecimento 
discursivo de condi~6es sociais mais amplas, sempre existem no 
interior de limites historicos e espaciais determinados. Pode pare· 
cer paradoxal afirmar a variabilidade histOrica da praxis social em 
termos onto16gicos. A ontologia, em ultima analise, refere-se ape

nas aos aspectos de urn objeto que existe onde quer que seja en· 
contrado. Ainda aqui, porem, deve·se sublinhar que a teoria da 
estrutura<;:ao {arnece uma ontologia dos potenciais. Ela sustenta que 
urn potencial possuido pelos agentes sociais e a capacidade de 
produzir varia<;:6es hist6ricas em suas pr6prias {ormas de conduta. 

Vista que essa capaciclacle e apresentada como urn potencial, e 
igualmente coerente afirmar que nem sempre ela e exercida. A 
obrigayao em que se incorre ao se adotar essa posic:;:ao e que ne

nhum aspecto da praxis social concebida em termos ontol"gicos 
pode referir-se a processos e eventos historicamente determina
dos. E exatamente assim que Giddens desenvolve a sua explica<;ao 
da praxis social na teoria da estruturayao. Considere-se, por exem
plo, a distinc;ao analitica que ele estabelece entre regras e recursos 
como aspectos caracteristicos de todas as praticas sociais. Nenhum 

desses conceitos acarreta logicamente urn conteudo hist6rico qual

quer. Embora os recursos alocativos envolvam 0 centrale dos itens 

materiais e as regras sejam de natureza inerentemente idealistas, 

Giddens nao faz nenhuma afirma<;ao de que algum fator deva 
figurar de forma mais proeminente do que outro na produc;ao das 
atividades e evenros historicos. Por fim, diferentemente de Talcott 
Parsons, Giddens nao pIepce nenhuma configura<;:ao sisremica 
necessaria das regras e recursos que devem set empregados na 
analise das instiincias historicas da conduta social. Absrendo-se de 
estipula<;:6es referentes ao conteudo, it prioridade e as rela<;:6es 
sistemicas entre regras e recursos, Giddens preserva 0 maximo 

passivel a extensao para a varia'f3.o hist6rica. Os investigadores que 
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se abeberam na ontologia estruturacionista estiio portanto livres 
para abordar essas quesroes de diferentes maneiras, dependendo 
das formas especificas da pcitica realizada num dominio historico 
qualquer e das questoes teoricas que eles queiram examinar em 

seus trabalhos. 0 unico postulado substantivo da teoria da 
estruturac;ao que eles devem acatar e que todas as praticas e cir

cunsrnncias historicas estio sujeitas a mudanc;a. 

Regularidades da praxis 

Em muitos setores da moderna ciencia social uma negayao 
dos metodos positivistas, assim como da perspectiva uniformitiria 

que eles necessariamente acarretam, esti associada com uma su
pressao do interesse pelas regularidades sociai~ Esse e especifica
mente 0 caso das teorias e pesquisas dedicadas a produ<;ao de 
ac;ao social. Embora a existencia de regularidades da praxis seja 
reconhecida em praticamente todos os numerosos programas desse 
ambito, ha uma tendencia pronunciada - comec;ando com a defi

niya,o weberiana, idiograficamente orientada, da ayao social - de 
concentrar-se na gerac;ao e significado de insrnncias ou formas de 
atividade dentro das fronteiras do cenario no qual elas ocorrem. 
Como indicarei mais adiante, mesmo estudiosos como Peter Winch 
e Randall Collins, que tentaram investigar as regularidades de 
conduta, acabam se apegando a uma visao da ac;ao social in situ e 

por essa razao nao conseguem fornecer explicac;oes adequadas do 
modo como se reproduzem as regularidades. 

Conquanto imponha uma rejeic;ao do prindpio de uniformi· 
dade, a teoria da estruturac;ao opOe·se igualmente as insuficiencias 
das teorias da aya,o mais recentes no que diz respeito a natureza e 
a reproduc;ao de regularidades da praxis. Giddens, evidentemente, 
deve muitas de suas ideias a essas teorias. Mas ele ressalta que as 
generaliza<;6es que em ultima analise se baseiam na reproduc;ao e 
nas conseqiiencias de formas de conduta hisroricamente demarca· 
das sao de grande pertinencia para a analise social (Giddens, 1979, 
p.242-4; 1984, p.343-7). No enranto, os comenrnrios de Giddens 
sobre as teorias da a<;ao nao enfatizaram 0 problema das regula
ridades, embora uma critica desse problema esteja implicita nas 
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observa<roes que ele fez acerca da questio estreitamente correlata 
do desprezo dos teoricos da a<ra.o pelas propriedades estruturais 
das coletividades. 24 A conexao entre esses argumentos pode ser 
resumida em termos da reconcilia-rao entre estrutura e a-rao propicia
da por um dos conceitos centrais de Giddens, 0 da dualidade da 
estrutura. Ou seja, desprezar a reprodu<;ao de regularidades na 
pr;itica torna impossivel determinar como as propriedades es
truturais resistentes sao geradas e mantidas; inversamente, despre
zar as propriedades estruturais torna impossivel determinar as 
circunstancias que os agentes requerem para reproduzir tais regu
laridades. 

Existem vantagens a serem obtidas ao se elaborar a explica-rao 
giddensiana da reprodu<;ao de regularidades na dualidade da es
trutura contra 0 pano de fundo de uma critica do problema das 
regularidades nas teorias da a<;ao. Em primeiro lugar, isso propor
dona a oportunidade de esclarecer a natureza e 0 significado des
sas regularidades na teo ria da estrutura<;ao. Em segundo lugar, e 
possivel discutir 0 modo como Giddens explica algumas das legi
timas preocupa<r0es que fizeram os teoricos da a<ra.o he sitar em 
lidar com a reprodu<;ao de regularidades. Come,arei apresentan
do um exame breve e altamente seletivo do problema das regula
ridades nos trabalhos de quatro dos mais inovadores estudiosos 
da a,ao social: Herbert Blumer, Harold Garfinkel, Peter Winch e 
Randall Collins. 25 

o problema das regularidades nas teorias da aylo 

Embora George Herbert Mead haja inspirado 0 desenvolvi
mento do interacionismo simb61ico, Herbert Blumer deve ser re
conhecido como 0 fundador da Escola de Chicago, que condensa 
a tendencia dominante no seio dessa tradi<;ao. 0 desprezo da 

24 Ver Giddens, 1976, esp. p.126-9; ver tambem 0 seu "Hermeneutics, 
Ethnomethodology, and Problems of Interpretative Analysis", em Giddens 
(1977, capA) e Giddens, 1982. 

25 A omissao, nesta discussao, dos te6ricos individualistas (p. ex., Alfred Schutz) 
esti de acordo com 0 "descemramento" do sujeito na teoria da estrutura~o. 
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- Escola de Chicago pelas questoes sociais foi examinado por esses 
dois interpretes e criticOS.26 Resumirei aqui apenas os aspectos do 
pensamento de Blumer que se relacionam diretamente com 0 pro
blema das regularidades. 

o que costuma passar despercebido no trabalho de Blumer e 
que ele faz alguma concessaQ as sequencias de intera<rao estaveis e 
repetitivas. A maioria das situa<;iies com que as pessoas se defron
tam, diz ele, sao "estruturadas" mediante defini<r0es e interpreta
<roes que elas adquiriram anteriormente. Uma considera<rao seria 
do que essa asser<rao implica poderia ter levado Blumer a conce
ber as propriedades trans-situacionais da intera~ao de um ponto 
de vista coletivo. No entanto, em seus bem-conheddos ensaios 
Blumer n3.o segue tal caminho_ Em vez dis so, seus comentarios 
sobre situa<;:oes e encontros regularizados St!rgem como pontos 
de partida para discussiies do significado das situa,6es "indefi
nidas" e das novas form as de alinhamentos interativos (Blumer, 
1969, p.l7ss., 86). 

E fundamental para a perspectiva de Blumer sobre a intera~iio 
que os atos sociais sejam gerados mediante um comportamento 
simbolicamente mediado entre os atores. Ele afirma ser muito 
comum nas sociedades modernas a ocorrencia de situa<;:oes nas 
quais as a<roes dos participantes nao sao regularizadas e nas quais 
os simbolos de interpretayao mudam e variam. Tais a<roes diver
gem das au ultrapassam as dimensoes estruturais das organiza
<roes sociais em que elas acontecem_ Por vezes Blumer tambem 
manrem aberta a possibilidade de inova<rao situacional nos ter
mos universais e, portanto, ontol6gicos (1969, p.18, 88-9). Mas, 
seja qual for 0 estatuto desse argumento, a persistente sensibilida· 
de de Blumer it possibilidade de inova,iio na conduta situada est;; 
em correspondencia com a sua proposta metodologica que exorta 
as investigadores a considerar as caracteristicas distintivas, unicas 
e particulares de qualquer "objeto de investiga~ao" antes de infe. 
rir 0 que ele partilha em comum com outros "objetos" em termos 
conceituais (1969, p.148-9). Sua enfase nas situa,6es "indefini
das" I aliada a essa proposta metodol6gica, desautoriza efetivamente 

26 Para sumarios, ver Maines (1977, p.235-7) e Meltzer et a1. (1975, cap.3), 

..J...._ .J 
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uma redu<;:ao da juriscli<;ao do interacionismo simb6lico a instin· 
das situadas de conduta social. 

A atenyao que Blumer di it intera<;ao nao deve ser descartada. 
Se os agentes fossem incapazes de gerar novas formas de ativida· 
de, seria impassivel explicar a extraordinaria variayao que se ob
serva na conduta sodal ao longo da hist6ria humana. Mas ate 
mesmo os membros da Escola de Chicago ficaram insatisfeitos 
com os obstliculos levantados contra 0 estudo das regularidades e 
dos aspectos coletivos da vida social que resultam necessariamen
te do ponto de vista redutivo de Blumer. Atualmente existem 
propostas de fundir 0 interadonismo simb6lico com as preocupa· 
<;DeS trans·situadonais da semi6tica (ver MacCannel, 1976; Perinba· 
nayagam, 1985). Ate agora tern havido pouco diilogo entre 0 

interacionismo simb61ico e a teoria da estrutural,;do. Mesma consi
derando-se que urn interacionismo simb6lico semioticamente ins
pirado provavelmente continuaria a difetir da teoria da estrutuTafao 
numa serie de pontos evidentes, ele criatia aberturas para traeas 
fecundas no futuro. 

Como nos trabalhos de Blumer, hi uma margem de pensa
mento na formula<;ao original de Harold Garfinkel do programa 
de pesquisa etnometodol6gico que poderia levar a urn interesse 
pela reproduyao de regularidades das priticas sodais. Isto se tor
na evidente quando Garfinkel afirma que os membros de uma 
sociedade mantem expectativas padronizadas acerca do carater e 
das conseqiiencias da a<;ao social. Mas da mesma maneira as 
"membros" nao podem ser vistas como "dopados em termos de 
discernimento" que meramente se conformam aos padroes exis
tentes. Pelo contririo, Garfinkel insiste em que as a<;oes padroni
zadas sao descobertas, criadas e mantidas pelos atores sodais du
rante 0 curso dessas mesmas a<;oes (Garfinkel, 1984, p.66-7). E 
compativel com este argumento a proposiyao de Garfinkel (com 
Harvey Sacks) segundo a qual as atividades cotidianas exibem 
uma estrutura formal independente de qualquer grupo de atores, 
mas produzida e reconhecida como uma realiza<;:ao pnitica, situa
da, dos membros de urn grupo particular (Garfinkel & Sacks, 
1970, p.346). Essa proposi<;ao sugere duas possiveis linhas de 
pesquisa: as priticas e os procedimentos pelos quais os aspectos 

TEORlA DA ESTRUTURAC:AO E PRAxIS SOCIAL 421 

padronizados das formas de atividade sao produzidos podem ser 
tematizados au a atenyao deve confinar-se a produ<;:ao e ao reco
nhecimento dessas formas em situa<;:6es particulares (cf. Garfinkel, 
1984, p.lO). Muito embora os etnometodologistas empenhados 
na analise conversacional tenham avan<;:ado ao longo dessas Ii
nhas, Garfinkel e outros tern dado prosseguimento it segunda 
abordagem, mais situada e especifica. 

Essa reversao da situayao decorre da concepyao de Garfinkel 
da produyao de explica<;oes e contextos tais como eles esmo sinte
tizados nas no<;oes de indexicabilidade e reflexividade. lndexica
bilidade significa que todos os itens levantados para discussao sao 
inerentemente equivocos com exce<;:ao dos procedimentos 
explicativos pelos quais eles sao reunidos como aspectos particula
res de urn contexto etnogcifico. Esse conte1$o compoe-se de itens 
indexados durante 0 curso de discussao anterior. Por isso as expli
ca<;:6es produzidas pelos "membros" est:lo reflexivamente ligadas 
a ocasiao social mente organizada na qual elas sao geradas. 0 que 
e tipico ou potencial mente repetitivo nao depende de nenhum 
"contexto-em-geral", mas sim da indexicabilidade reflexiva das ex
plica<;oes geradas mediante 0 uso de metodos de insmncias de 
conduta situadas (Garfinkel, 1984, pAolO). 

Como John Heritage demonstrou recentemente, a enfase de 
Garfinkel na produ<;ao de explica<;oes indexicais em contextos 
situados e coextensiva com uma perspectiva finitista na qual todo 
uso de conceitos, regras, tipifica<;:6es etc. deve finalmente ser refe
rido a determinantes especificos, locais, contingentes (Heritage, 
1984, p.120-9). 27 Uma vez que Garfinkel reconhece uma "enorme 
padroniza<;ao" (Garfinkel, 1984, p.9-10) na maneira como a 
intera<;:ao organizada e realizada e reconhecida, esse finitismo nao 
implica a precau<;ao de Blumer quanto it possibilidade contingen
te de inova<;ao nas formas de conduta. Ele decorre, isto sim, de 
uma insistencia na rigorosa aten<;:ao a nuan<;:a e ao detalhe que tao 
bern caracteriza a pesquisa etnometodologica. 

27 Minhas observa<;:6es sobre a etnometodologia foram esclarecidas pelo esrudo 

de Heritage. No entanto, Heritage encontra mais merito do que eu na abor

dagem garfinkeliana finitista da a<;:ao social. 

~~""<""'l"'><"""-J' 
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A deferencia finitista que Garfinkel dedica a complexidade da 
praxis social esm expressa numa serie de politicas metodologicas 
que excluem efetivamente um interesse pela reproduo;:ao social. 
Essas propostas estipulam que todo aspecto de qualquer caso de 
investigacrao cleve ser abordado COmo uma organiza¢o particular, 
localizada, das pciticasj que tais praticas devem ser vistas como 
realiza¢es contingentesj e que todo cenario cleve ser vista como 

aut<Xlrganizador no tocante it sua inteligibilidade e representao;:ao 
da ordem social (Garfinkel, 1984, p.32-4). 0 efeito dessas politi
cas e colocar parenteses metodologicos em torno das quest6es da 
reprodutibilidade das pniticas sociais e da intrusao de proprieda
des resistentes das coletividades em metodos e procedimentos 
localmente organizados. (A conhecida politica garfinkeliana de 
«indiferen<;a etnometodo16gica" tambem coloca entre parenteses 

as conseqiiencias da conduta social (Garfinkel & Sacks, 1970, 
p.345).) Assim, embora Garfinkel possa reconhecer uma "enorme 
padroniza<;§.o" na maneira como as atividades se organizam, ao 

mesma tempo ele tambem recomenda que as insrnncias de ativi

dades comuns sejam reconhecidas para fins de pesquisa como 
"uma outra primeira vez" (Garfinkel, 1984, p.10)." 

Uma mudanya de interesse, da gera¢o de instincias especffi
cas de conduta situada para formas reproduzidas de conduta, e 
evidente no trabalho de Peter Winch. A concepo;:ao pos-wittgens
teiniana de Winch acerca dos objetivos da ciencia social sublinha 
o argumento segundo 0 qual, quando a participao;:ao num tipo 
geral de atividade ocorre, os participantes confiam nas regras que 
especificam 0 que deve contar como "fazendo 0 mesmo tipo de 
coisa" em rela<;ao a essa atividade. Todos os participantes apren
deram a exercer essas atividades de maneiras semelhantes, e assim 
pode-se dizer que as regras sobre as quais eles se ap6iam repou
sam sobre urn contexto de atividade comum no seio de um grupo 
social (Winch, 1958, p.83-7). 

28 Recentemente alguns etnometodologistas come,?ram a rirar esses parente
ses, ver Maynard & Wilson (1980) e Wilson & Zimmerman (1979-1980). 
Giddens expressou uma aprecia'fiio desse trabalho em Giddens (1984, p.332-3), 
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Isso poderia sugerir que Winch se concentra no modo como 
as regularidades de conduta estabelecidas sao reproduzidas median
te uma confian<;a em regras partilhadas em comum. No entanto 
os objetivos que Winch preconiza para a ciencia social movem-se, 
na verdade, numa dire~o inteiramente diferente. Em vez de abor
dar quest6es sobre a praxis social como urn processo de reprodu
o;:ao social, Winch prop6e aceitar as "formas de vida" como elas 
sao. Os cientistas sociais, segundo Winch, deviam estudar os 
modos de conduta a fim de compreende-Ios, isto e, a fim de forne
cer explica~6es sobre a natureza dos fenomenos sociais. As regras 
de conduta compartilhadas tornam-se sociologicamente pertinen
tes como criterios para identificar e elucidar esses tipos gerais de 
atividade (Winch, 1958, p.40ss, 86-7). Esse ponto de vista, em 
aspectos muito gerais, impelem Winch para a.£osic;:ao de filosofos 
europeus da hermeneutica como Hans-Georg Gadamer.29 

Que a indagao;:ao empirica nas ciencias sociais deve confiar 
em relatos interpretativos justificados pelos criterios que os parti· 
cipantes usam para reconhecer suas proprias atividades e urn ponto 
aceito como necessidade metodologica na teoria da estruturao;:ao.30 
Mas os cientistas sociais nao podem ficar satisfeitos com a 
elucidao;:ao das formas recorrentes de conduta. Devem tambem 
estar preocupados com os procedimentos de reprodu~o e trans
forma~o social, assim como com as conseqiiencias que decorrem 
dos tipos gerais de atividade. Desse modo, embora a concepo;:ao 
winchiana das regras esteja it beira de tornar-se urn conceito que 
pode ser examinado de um ponto de vista trans-situacional, ja 
que ele descura esses topicos, as regras estabelecidas que propor
cionam a reproduc;:ao de regularidades formam apenas a fronteira 
de sua abordagem. (Giddens, 1976, p.51). 

Os recem-publicados trabalhos de Randall Collins sobre as 
"microfunda~6es" da "macrossociologia" of ere cern urn util 
contraponto a abordagem de Winch (Collins, 1981a; 1981b). 

29 As afinidades e antinomias entre a hermeneutica europeia e a abordagem 
wittgensteiniana da analise social exemplificada por Winch sao discutidas em 
Ape! (1967) e Thompson (1981, p.llS.20). 

30 Sobre essa questao, ver Cohen, 1984; seu estudo tece considera¢es detalha
das sobre a concep<;:io metodologica giddensiana da "dupla hermeneutica". 
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Como Winch, Collins aceita a natureza interativa das atividades 
soeiais. Mas, diversamente de Winch, Collins manrem urn inte· 
resse central nos processos por meio dos quais as formas de con
duta sao reprociuzidas, absorvendo posturas analiticas de Erving 

Goffman e tambem de varias importantes etnometodologistas. 
Porero 0 mais pronunciado ponto de contraste entre Collins e 
Winch e que Collins nega que as regras de conduta trans· 
situacionais contribuam para a constitui~ao de modos persisten
tes de atividade soeial. 

Uma das argumentasoes centrais de Collins e que todas as 
variedades de "macroestrutura" podem ser traduzidas e reduzidas 
a agregasoes, distribuisoes e configurasoes quantitativas de 
"microeventos". Collins e levado a essa postura pela estraregia 
etnometodol6gica que consiste na pesquisa empirica ultradeta· 
thada. Transpondo essa estrategia para uma chave te6rica, Collins 
diz que, embora os individuos em "microssituaC;:6es" passaro abri

gar "macrovisoes" e fazer "macrorreferencias" nas suas conversa
c;:6es, tais visoes e referencias sao meros agregados das suas expe
riencias sensoriais e subjetivas momento-por-momento, glosadas 
ou reificadas no pensamento e no discurso. Como toda realidade 
social e j( microexperiencia", Collins nega que as regras, as normas 

e os valores soci.is sejam apropriadamente concebidos sobre uma 
base "macroestrutural" (Collins, 1981., p.105; 1981 b, p.991, 995). 

Urn problema que Collins precisa resolver e 0 seguinte: na 
ausencia de regras ou normas trans-situacionais, como pode uma 

explica<;ao da reprodusao de regularidades ser aduzida a partir de 
insrnncias situadas de conduta repetitiva? Embora reconhe<;:a que 

os recursos culturais e as disposi<;:6es emocionais entrem na re

produ<;ao dos padroes de relasoes interpessoais ou neles se trans· 
formem, Collins nao prop6e nenhum fenomeno como fundamento 
para uma explicasao satisfatOria da reprodusao sociaL Os recur· 
sos sociais sao t6picos de conversa<;:ao que envolvem uma realida

de cognitiva comum entre os participantes da intera<;:ao. Mas isso 

deve ser confrontado com uma das afirma<;:6es cruciais de Collins, 
a de que os seres humanos operam dentro de urn ambito muito 

limitado de capacidades cognitivas (Collins, 1981a, p.103; 1981b, 
p.995). Extrapolando os argumentos de Collins, parece tambem 

, 
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que, embora as emosOes fomesam propens6es (por exemplo, con· 
fiansa, cordialidade, entusiasmo) a agir de certas maneiras, tais 
propensoes nao podem explicar os tipos especificos de atividade 
reproduzidos numa dada situa<;ao. Finalmente, Collins proporciona 
uma base para a reprodusao ao introduzir urn surpreendente des· 
vio para conceitos etnometodologicos convencionais da contex

tualidade das atividades sociais. "A microrrealidade de qualquer 
'estrutura social''', diz ele, "comp6e-se de alguns padr6es de asso

cia¢es microrrepetitivas entre as pessoas corn rela<;:§.o a algum ob

jeto ou lugar fisico ... porque as capacidades cognitivas humanas 
nao permitem que as pessoas se organizem de nenhuma outra rna
neira" (Collins, 1981 b, p.996). "Os comportamentos repetitivos ... 
estao primordialmente alicersados no plano fisico" (1981a, p.103). 

Giddens fez varias objesoes ao enfoque.de Collins, mas nao 
abordou essa explica<;ao materialista da reprodu<;ao social (Giddens, 
1984, p.l40·2). Para antecipar qualquer discussao posterior, deve
se notar que os aspectos fisicos das localidades soeiais desempe. 
nham urn papel de relevo na reproduSao soeial do ponto de vista 
da teoria da estrutura<;ao. Mas a redu<;ao que Collins faz da repro· 
dU<;ao da conduta para repetidas instancias de atividade nas mes· 
mas circunsrnncias fisicas deixa de considerar 0 seguinte: embora 

os objetos materiais e as capacidades e a aparencia fisicas do cor· 
po humano possam impor certas formas de conduta e facilitar 
outras, essas circunsrnncias materiais ern si mesmas e por si mes

mas nao conferem ao ator social a competencia para reproduzir 

indefinidamente a conduta soeial no mesmo tipo de cenario. De 
fato, ern muitos cenarios fisicos os mesmos atores podem empre

ender diferentes atividades em diferentes ocasioes (por exemplo, 
na cozinha domestica, nas ruas da eidade). Ademais, alguns mo· 
dos de conduta sao menos circunscritos pelos requisitos materiais 

do que outros. Dada a proximidade face a face, os atores podem 
conversar, fazer reuni6es e assim por diante, numa ampla (mas 

nao ilimitada) variedade de cenarios. Dados os modemos meios 
de comunicac;ao e trans porte, mesmo a co-presen<;:a fisica e desne
cessaria para que muitas formas significativas de intera<;:§.o se rea

lizem (ver adiante). Mas em todos os casos, a menos que susten· 
tern urn conhecimento do modo como as formas gerais de conduta 

~. ~ 
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sao apropriadamente executadas em locais adequados numa base 
de continuidade, os atores serno incapazes de reproduzir essas 
atividades de maneira natural nas suas vidas cotidianas. 0 reco· 
nhecimento de que os agentes sociais manrem uma consciencia 
continua das habilidades e dos procedimentos sociais requer urn 
respeito pelas capacidades cognitivas humanas maior do que aquele 
que Collins se permite. Esse reconhecimento sugere tambem que 
urn enfoque adequado da reprodu<;ao social pode evitar alguma 
referencia as regras trans·situacionais para essas habilidades e pro
cedimentos. 

Institui¢es sociais: pratica e contexto 

Urn resumo dos itens ja esboc;ados poe em relevo uma serie 
de quest6es que estilo contidas ita explicayiio giddensiana da rOo 
produ<;ao de regularidades da pr:\xis. Em oposi<;ao a Blumer e 
Garfinkel, Giddens da grande enfase as formas de conduta persis· 
tentemente repetidas; em oposi<;ao a Winch, Giddens se coneen· 
tra diretamente no modo como as formas de conduta se reprodu· 
zem; e em oposiyiio a Collins ele atribui grande importilncia as 
regras trans-situacionais e as capacidades cognitivas humanas. 
Porem esses estudiosos tambem levantam quest6es com as quais 
Giddens deve defrontar·se. A explicayiio das formas reproduzidas 
de conduta que Giddens apresenta na teoria da estruturayiio sus· 
tenta a preocupayiio de Garfinkel com a elabora<;ao reflexiva do 
contexto e da ayiio na medida em que incorpora a atenyiio dada 
por Collins aos cenarios fisicos de conduta. Na dualidade de es· 
trutura Giddens estabelece 0 modo como as praticas sociais se 
reproduzem mas tambem preserva a insistencia de Blumer nas 
oportunidades para a inovayiio. 

A ausencia de uma concep<;ao adequada de formas de condu· 
ta reproduzidas em muitas teorias da a<;ao social esm por tras da 
exigencia de Giddens no sentido de uma teoria institucional da 
vida cotidiana (Giddens, 1979, p.81; 1981b, p.l64·5). 0 termo 
institucional nao e usado aqui de modo casual, mas tern uma in
ten<r§.o programatica. 0 conceito de institui'Toes sociais na teoria 
da estruturac.;:ao refere-se especificamente as pniticas rotinizadas 
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que sao executadas ou reconhecidas pela maioria dos membros 
de uma coletividade (cf. Giddens, 1979, p.80; 1981b, p.164; 
1984, p.l7). 

A maioria dos cientistas sociais reconhece a repeti<;:3.o difusa 
e resistente das pciticas habituais nas sociedades tribais e em ou
tros grupos de pequena escala. Mas a extraordinaria diversidade 
das praticas sociais na moderna civiliza~o ocidental obscurece a 
extensao em que as rotinas institucionalizadas sao constitutivas 
das transa<;6es de eventos cotidianos. Algumas formas de condu· 
ta mundanas mas impregnadas de conseqiiencias sao reproduzidas 
em toda a civilizayiio ocidental e para alem dela - por exemplo, a 
coordenayiio por meio do tempo medido polo rel6gio e do calen· 
ciario gregoriano, 0 uso do dinheiro e de outros instrumentos de 
credito. Outras rotinas envolvendo 0 uso da J.1f\guagem, dos pro
cedimentos politicos formais, das convenyoes culinarias etc. sao 
essenciais para 0 curso e 0 cielo dos eventos sociais em sociedades 
especificas ou num pequeno grupo de sociedades. Os dominios 
menos extensos em que as formas de conduta institucionalizadas 
se reproduzem incluem classes sociais particulares e grupos espe· 
cificos de idade, de genero, etnicos e regionais. 

Uma enfase na contextualidade reflexiva como elemento in· 
tegral dos encontros sociais e sustentada na explicayiio giddensiana 
das institui<;oes sociais, embora Giddens divirja de Garfinkel por 
absorver as ideias de Goffman sobre os muitos aspectos da con· 
textualidade que sao estabelecidos nos gestos nao-verbais. No 
entanto, diferentemente desses dois estudiosos, Giddens enfatiza 
o conceito de que os agentes podem constituir 0 contexte signifi· 
cativo e 0 conteiido da conduta social de urn modo institucio
nalizado (1979, p.83-4; 1984, p.l19). Aceitar que 0 contexte e a 
conduta podem ser reproduzidos acarreta necessariamente uma 
rejei~ao da politica metodol6gica finitista recomendada por 
Garfinkel, mas nao implica negar a utilidade da adoyiio de uma 
perspectiva finitista para determinados fins. Em primeiro lugar, 
embora as praticas reproduzidas apresentem um certo grau de 
coerencia que permite concebe·las como regularidades institucio
nalizadas, muitos dos aspectos mais sutis da sua reproduyiio po
dem permanecer desconhecidos - por exemplo, a seqiiencialidade 
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e a cronometragem dos procedimentos de intera<;iio. A concentra
<;iio finitista na investiga<;iio empirica das situa~6es individuais de 
reprodu<;iio dessas proticas continua sendo a maneira mais apro
priada pela qual esses aspectos sutis, embora muitas vezes alta
mente significativos, da praxis podem ser descobertos e analisa
dos. Os resultados de tais estudos acabam por aprofundar a nossa 
compreensao do modo como as regularidades da praxis se repro
duzem. Em segundo lugar, qualquer instilncia na qual a reprodu
<;:ao das pniticas e dos contextos ocorra manifesta certas 
idiossincrasias, como as diferen<;as nos maneirismos pessoais e as 
referencias locais a determinadas circunstilncias e atividades. Sem
pre que essas e outras particularidades de situa~6es especificas se 
encontram em pauta, as investiga<;6es finitistas estao obviamente 
em ordem. 

Os aspectos fisicos dos cenorios sociais desempenham urn 
papel proeminente na reprodu<;iio das atividades institucionais. 
Giddens admite que a natureza e os contornos dos objetos fisicos, 
das fronteiras materiais e das caracteristicas corp6reas do corpo 
humano modelam e facilitam a reprodu<;iio tanto do contexto como 
da conduta. Diversamente de Collins, Giddens propoe que as 
circunstincias fisicas sempre se entrela<;affi com as rotinas sociais 
nas pr:iticas reproduzidas. Os aspectos fisicos dos cenorios nao 
influenciam simplesmente a conduta social; sao mobilizados e 
categorizados durante 0 curso da a~ao e da intera~ao social 
(Giddens, 1976, p.106-7; 1979, p.206-7). 

o que esm implicito aqui e uma sintese dos fatores idealistas 
e materialistas na reprodu<;iio social. A aten<;iio reflexiva ao con
texto dos encontros sociais - que Giddens (1984, p.46-7) conside
ra urn processo ativo de organiza<;iio perceptual -, aliada aos proce
dimentos conversacionais, pode ser concebida em termos idealistas. 
Os modernos meios de comunica<;iio permitem que urn grau limi
tado de contextualidade seja gerado por agentes que nao estilo 
fisicamente co-presentes. Porem, os modos de contextualidade bem
desenvolvidos sao get-ados por agentes que esrno em estreita pro
ximidade uns dos outros_ Aqui os agentes estao numa posi<;iio que 
lhes faculta perceber os feitos dos outros e perceber que os outros 
os estao igualmente percebendo. As formas difusas de contextua-
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lidade que se pode sustentar nessa base podem distinguir-se das 
formas mais intensivas de contexto geradas reciprocamente por 
procedimentos conversacionais e nao-verbais nos encontros face 
a face (Giddens, 1984, p_67-73). 

o conceito de Localidade na teoria da estrutura<;iio junta os 
procedimentos perceptuais e conversacionais as circunsrnncias 
materiais da conduta social. As localidades podem ser designadas 
pelas circunstancias fisicas e pelos artefatos humanos associados 
com as atividades institucionalizadas, mas 0 conceito de localida
de refete-se especificamente a maneira com que esses aspectos 
materiais dos cemirios sociais sao usados no curso das rotinas 
sociais (Giddens, 1976, p.106-7; 1979, p_206-7; 1981a, p.39, 161; 
1984, p.1l8-9). Esse conceito diverge do pensamento de Collins 
ao afirmar que as circunstancias materiais pode~ter uma influencia 
variavel sobre a transa<;:ao da conduta. Embora muitas pniticas 
envolvam inerentemente 0 uso de itens em cenarios especificas 
(por exemplo, produ<;iio agricola e industrial), outras podem en
volver 0 uso de itens que nao estao fixados numa localiza<;iio espa
cial. No entanta, mesma neste ultimo casa as fronteiras materiais 
determinadas sao geralmente requeridas para que os agentes pos
sam estabelecer uma consciencia reflexiva e envolver-se no discur· 
so. Por exemplo, as academias acham dificil criar 0 contexto para 
as suas palestras ao ar livre. 

A reprodu~o de a~o e estrutura 
na dualidade da estrutura 

A explica~ao giddensiana da reprodu~ao de pratlcas 
institucionais na dualidade da estrutura fornece uma base para a 
sua reconcilia<;:ao da a<;:ao com a estrutura. Representa partanta 
uma divergencia total nao s6 das teorias predominantes da a<;iio 
como tambem das tearias que se concentram nas propriedades 
das coletividades sociais. Embora os contrastes entre essa explica
yao e as teorias da ayao sejam discutidos aqui, e importante men
cionar urn item no conceito giddensiano das coletividades que 
sera posto entre parenteses para os presentes fins. Na teoria 
da estrutura<;iio, a padroniza<;iio das rela~oes nas coletividades e 
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constituida por pniticas inter-relacionadas (mas politicamente 
assimerricas) reproduzidas atrav';s do tempo e do espave em varia
dos locais. (0 termo estTUtuT"I'do refere-se a reproduc;ao de rela
<;Des sociais atraves do tempo e do espa~o como transacionadas 
na dualidade da estrutura.) Coerentemente com a flexibilidade 
ontol6gica da teoria estruturacional tamada em seu conjunto, 
Giddens permanece aberto para uma investigac;ao substantiva de 
todas as quest6es concernentes aos padr6es sisremicos especifi
cos, assim como ao grau em que os sistemas sao esrnveis, organiza
dos e permeaveis. No entanto ele estabelece uma distinc;ao basica 
entre dois modos de integrac;ao. A integrac;ao social refere-se as 
reciprocidades das pniticas no nivel da interac;ao face a face. A 
integra<;<io de sistemas refere-se as rela'fOes reciprocas entre os 
que estao fisicamente ausentes. Neste ensaio tratarei da reprodu
c;ao das pniticas na dualidade da estrutura sem levar ern conta 
essa distinc;ao e me concentrarei na reproduc;ao das pniticas indi
viduais num sistema de dimens6es indeterminadas. Direi mais 
alguma coisa sobre a concepc;ao giddensiana das rela~6es nas ob
serva~6es subseqiientes. 

Segundo Giddens, a dualidade da estrutura refere-se a: 

retroatividade essencial da vida social como constituida em praticas 
sodais. A estrutura e tanto 0 meio como 0 resultado da reproduc;ao 
das pr.iticas. A estrutura entra simultaneamente na constitui<;:3,o das 
pniticas sociais e "existe" nos momentos geradores dessa constitui
~o. (Giddens, 1979, pA) 

Deve ficar evidente que nenhum dos te6ricos da ac;ao discuti
dos neste ensaio e capaz de prop~r urn ponto de vista similar. 0 
que e mais digno de nota, entretanto, e que, nos seus comentarios 
sobre as condi<;Des associadas com as regularidades da conduta, 
cada urn desses te6ricos, com a excec;ao de Collins, menciona urn 
conceito que figura proeminentemente na concepc;iio giddensiana 
da dualidade da estrutura. Tanto Blumer como Garfinkel reco
nhecem de passagem que as compreens6es ou expectativas co
muns sao tiradas dos e tornadas manifestas nos e atraves dos 
procedimentos pelos quais os modos "estruturados" de conduta 
sao repetidamente empreendidos durante 0 curso de rotina da 
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vida cotidiana. Winch faz uma observa~ao semelhante, em ter
mos que esmo mais em conformidade com a teoria da estruturayao, 
quando afirma que as formas estabelecidas de atividade sao em
preendidas por agentes com base nas regras que eles aprenderam 
no passado. Na dualidade da estrutura Giddens desenvolve sua 
pr6pria concepc;ao de como as regras estao implicadas nos desem
penhos das praticas sociais (vet anteriormente). As regras sutgem 
agora como procedimentos generalizados que sao utilizados na 
reprodu~ao de regularidades da pcixis, um processo de reprodu
yao que serve para regenerar essas regras como aspectos estabele
cidos dos dominios sociais historicamente demarcados. 

Considerada contra 0 pano de fundo do preeminente conceito 
dos te6ricos da ac;ao com inst:i.ncias e formas situadas de conduta 
social, a contribui~ao mais significativa de Giddens na dualidade 
da estrutura e a de tratar as regras referentes as regularidades de 
conduta como propriedades estruturais das coletividades sociais. 
Gra0s ao papel central que esse conceito desempenha no desen
volvimento global da teoria da estrutura~ao, ele merece ser esda
recido com a maior precisao possiveL Como as regras 56 se tor
nam manifestas quando as praticas institucionalizadas sao 
reproduzidas (ver adiante), nao se pode concebe-las em termos 
exdusivamente holisticos. No entanto, para que sejam identificadas 
em termos coletivos, as regras devem ser irredutlveis, sem residuos, 
a situa<;.6es individuais onde se realizam instancias de conduta 
especificas.31 Irredutibilidade implica aqui que as regras de condu
ta (procedimentos de a~6es) sao trans-situacionais no sentido de 
que estao envolvidas em formas de conduta que sao: (1) 
reproduzidas e reconhecidas muitas vezes durante as atividades de 
rotina empreendidas pelos membros de uma coletividade; (2) 
reproduzidas e reconhecidas durante um consideravel petiodo na 
hist6ria desse grupo. Onde quer que esses criterios se apliquem, 
as regras de conduta podem ser concebidas como propriedades 
trans-situacionais de uma coletividade que entram na reprodw;ao 
da conduta institucionalizada. 

31 1550 e uma modificayao do criterio de irredutibilidade desenvolvido por 
Mandelbaum (! 955). 
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Pode-se demonstrar que a concep<;ao giddensiana das regras 
de conduta se conforma a esses dois criterios_ Para elaborar esse 
argumento, e utH voltar a no<;:a.o de conhecimento mutua que, 
como ficati indicado na discussao anterior, subordina os aspectos 
semanticos e normativos das regras no tocante ao desempenho 
apropriado das priticas sociais. Considerem-se agora as caracteris
ticas do conhecimento mutuo pertencente as pniticas institucio
nalizadas reproduzidas em nUffierosas ocasi6es por numerosos agen
tes na vida diaria. Deve ficat evidente que esse conhecimento nao 
pode ser totalmente reduzido a quaisquer situa<;oes de conduta es
pecificas. De fato, nUID mesma momento agentes em diferentes 
cemirios podem empregar a mesma forma de conhecimento mu.tua 
para reproduzir 0 mesmo tipo geral de atividade. 

As analises de caso de praticas desviantes que foram instru
mentais no primeiro desenvolvtmento do interacionismo e da 
etnometodologia simb6licos sao de certo modo enganosas a esse 
respeito_ De urn ponto de vista estrutural, as regras de conduta 
mais proeminentes sao as que sao mais comumente instituidas 
nas pniticas cotidianas. Uma experiencia mental utH para deter
minar 0 significado estrutural das regras e imaginar que diferen<;a 
faria para a transa~ao de rotina dos eventos sociais se os agentes 
parassem de desempenhar as priticas associadas com uma deter
minada categoria de conhecimento mutuo. Assim, para tomar 
urn exemplo durkheimiano, se e correto atribuir urn grande signi
ficado estrutural na civiliza~ao ocidental as regras concernentes 
aos direitos e deveres dos individuos, entao a remo,ao das prati
cas nas quais essas regras estao em vigor tornariam dificil susten
tar 0 curso de rotina dos eventos sociais. Tais praticas poderiam ir 
desde os procedimentos sutis de auto-afirma<;ao e profundo res
peito pelas fa~anhas de individuos an6nimos ate maneiras mais 

6bvias pelas quais os direitos e obriga<;oes civicos dos individuos 
sao exercidos e cumpridos. 

o conhecimento mutuo das regras da praxis social tambem se 
conforma ao criterio da persistencia historica. Urn pre-requisito 
aqui e que essa cognoscibilidade deve estar associada com praticas 
realizadas numa coletividade para alem da durayao da vida de 
qualquer agente ou qualquer grupo de agentes (Giddens, 1984, p.l70). 
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Urn segundo pre-requisito e a designayao dos meios pelos quais 0 

conhecimento mutuo e preservado e transportado atraves do tem
po e do espa~o entre situa~6es nas quais essas pniticas sao 

reproduzidas. 0 conceito de Giddens estende consideravelmente 
as referencias incidentais de Blumer e Garfinkel as compreens6es 
comuns que os agentes trazem para as formas "estruturadas" de 

conduta. Os "tra~os de lembran~as" do modo como as coisas sao 
feitas, diz ele, fornecem urn instrumento basico pelo qual 0 co
nhecimento mutuo e "armazenado" pelos agentes sociais (1979, 

p.64; 1981a, p.35). 0 tipo de lembranya em questao nao deve ser 
confundido com a recorda,ao auto-reflexiva das experiencias e 
acontecimentos passados. A lembranya neste ultimo sentido pode 
ser expressa verbalmente e portanto corresponde ao que Giddens 
chama de consciencia discursiva. 0 conhei:1Inento mutuo e fun
damentalmente mantido e recordado de urn modo tacito no nivel 

da consciencia pci.tica. 
Os te6ricos da a<;:ao forneceram alguns conceitos sobre 0 exer

cicio do poder. No entanto, e importante notar que tanto os re
cursos quanto as regras sao considerados por Giddens como pro
prieclades estruturais clas coletividades. Numa discussao mais ampla 
da estrutura<;:ao do poder, seria necessario considerar 0 significa

do que Giddens atribui ao armazenamento de recursos autoritativos 

e alocativos, bern como a dialetica do controle. Para as presentes 

finalidades, entretanto, basta mencionar que os recursos concebi

dos como propriedades das coletividades nao exercem uma influen
cia independente sobre a reprodu<;ao das praticas na dualidade da 
estrutura. Em vez disso, 0 entrela<;:amento de reg-ras e recursos na 

conduta institucionalizada resulta no que Giddens chama de estra
regias de controle: os modos pelos quais os agentes aplicam seu 
conhecimento a respeito da manipulayao dos recursos a que tern 
acesso para reproduzir a sua autonomia estrategica relativamente 

as a<;oes dos outros (Giddens, 1981a, p.61-4; 1985, Cap. 1). Em
bora os recursos possam ser conceitualizados como propriedades 

estruturais das coletividades para fins analiticos, as estrategias de 

controle representam aspectos da praxis que sao reproduzidos na 

estrutura da dualidade. 

1 
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Dizer que as rotinas sociais sao reproduzidas na dualidade da 
estrutura nao e afirmar que a rotiniza<;:ao da vida social e ineviti
vel. As pr:iticas sociais nao se reproduzem, os agentes sociais sim, 
e do ponto de vista da teoria da estrutura¢o sempre se considera 
que os agentes sociais detem a capacidade de agir de urn modo 
diferente do que 0 fazem. Giddens preserva essa qualifica<;i[o crucial 
quando observa: "Tecla a<;:ao existe na continuidade com 0 passa
do, que fornece os meios da sua inicia,iio" (1979, p.70, itlilico nos
so). 0 conhecimento mutuo e os recursos concebidos em termos 
estruturais estabelecem a continuidade com 0 passado a que 
Giddens se refere, mas servem apenas como meios para a repro
du<;i[o de praticas e contextos institucionalizados. Niio lui nenhuma 
garantia de que as agentes irao reproduZir regularidades de conduta do 
modo como 0 fizeram anteriormente. Por essa razae Giddens estabe
Ieee como uma questao de principia que" 0 conceito da reprodu
<;i[o social ... nao e explicativo: toda reprodu<;i[o e contingente e 
histOrica" (1981a, p.27). 

AI; contingencias da reprodw;ao a que Giddens se refere in
corporam a preocupa<;i[o de Blumer com a possibilidade de inova· 
crao na conduta social. Mas essa e apenas uma das muitas manei
ras pelas quais os agentes podem desviar-se das rotinas 
estabelecidas. Primeiro, os agentes podem cometer erros que cons
tituem impropriedades situacionais ou lapsos culturais. Todavia a 
freqiiencia desses erros e necessariamente limitada. Como obser
va Giddens, se ha qualquer continuidade com a vida social, os 
atores devem estar certos a maior parte do tempo (Giddens, 1984, 
p.90). Em segundo lugar, os atores que detem a competencia e a 
capacidade de reproduzir as praticas de rotina abstem-se de faze-lo. 
Sob certos aspectos, essa propria absten,ao pode compreender 
urn curso de conduta habil (por exemplo, greves, profundo des
prezo pelas impropriedades situacionais). Mas a altera,ao dos 
modos de conduta estabelecidos, a possibilidade de inova<;i[o do 
ponto de vista de Blumer, representa indubitavelmente a contino 
gencia mais significativa da reprodu,ao social. A produ<;i[o de for· 
mas de conduta sem precedentes fornece a base praxiologica para 
a transformayao social. Por isso e extremamente importante frisar 
que Giddens concebe a possibilidade de mudan<;a como inerente 
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em qualquer ato de reprodu<;i[o social (1976, p.102). Mas e igual
mente significativo que as continuidades da conduta sempre acom
panham e facilitam a gera<;i[o de descontinuidades na pcixis social. 
De fato, muitas rotinas institucionalizadas continuam a ser repro
duzidas mesmo durante os mais radicais episodios de mudan,a 
social (1979, p.216-7; 1984, p.26, 87). 

E fundamental para a dualidade da estrutura que as proprie
dades estruturais das coletividades (regras e recursos) nao apenas 
sirvam como meios de reproduyao social mas tambem sejam 
reproduzidas como urn resultado desse processo. Nenhuma das 
teorias da a<;:ao discutidas neste ensaio apresenta uma preocupa
dio com os resultados da atividade social. (Por outro lado, te6ri· 
cos coletivistas como Durkheim, que enfatizam as propriedades es-. .., 
truturais que "decorrem" da conduta social, nao logram fornecer 
uma explica<;i[o adequada da pcixis social.) Mas a asser<;i[o de que 
as propriedades estruturais sao reproduzidas nas praticas de roti
na requer um esclarecimento preciso. 

Como indica a sumaria defini<;i[o giddensiana da dualidade 
da estrutura ja citada, ela s6 "existe" numa forma manifesta quan
do e instanciada nas pniticas sociais. Do contnirio, ela persiste 
entre as inst1ncias de reprodu<;:ao social apenas como "vestlgios 
de lembranyas" mantidos por agentes sociais cognosciveis. Dizer 
que a estrutura estli reproduzida na dualidade da estrutura signi· 
fica que a estrutura e reconstituida em cada inst1ncia na qual se 
reproduz uma pratica difusa e resistente. Essa reconstitui<;i[o da 
estrutura refor,a a familiaridade dos agentes com as perspectivas 
cognitivas estabelecidas (Giddens, 1979, p.l28; 1984, p.104). Ou 
seja, ela reforya 0 conhecimento mutuo das regras e das estrategi
as de controle dos recursos associadas com tais praticas, tanto 
para os que efetivamente participam delas como para os que reco· 
nhecem que tais praticas eslio sendo desempenhadas. Esse ponto 
aplica·se igualmente it reprodu,ao do contexto. Em cada inslincia 
na qual os agentes monitoram reflexivamente os elementos fisi· 
cos, sociais e temporais das suas circunst1ncias de urn modo roti
neiro, eles regeneram reflexivamente a pertinencia contextual 
desses elementos (Giddens, 1979, p.83-4). Naturalmente nenhum 
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ate isolado de reprodu<;ao social e suficiente em si mesmo para 
reconstituir as propriedades estruturais. Mas a continua repeti· 
~ao e reconhecimento dos modos de conduta familiares peios 
numerosos membros de um grupo ou coletividade social encerra 
uma consciencia dessas praticas nas profundezas de sua lembran· 
~ tacita dos aspectos familiares da pnixis social nas circunstanci· 
as de suas vidas diarias. Inversamente, quando certas formas de 
conduta cessam ou se transformam, 0 conhecimento mutua da 
configura~o especifica das regras e recursos associados com es· 
sas praticas come~ a deelinar e se desvanece gradualmente. Aos 
pOllCOS, com 0 passar das gera<;:oes, a (mica maneira de recuperar 
o conhecimento da estrutura~o dessas praticas e mediante uma 
documenta~ao histOrica qualquer que tenha sido preservada. 

Embora nao seja meu prop6sito aqui discutir a conetio entre 
a reprodu~o de vida social na dualidade da estrutura e as dispo
si~oes subjetivas dos agentes sociais, dois pontos de eselarecimen· 
to devem ser mencionados. Primeiro, uma vez que a teoria da 
estrutura~ao coloca tanta enfase na reprodu~ao de retinas 
institucionalizadas, e obriga~o de Giddens especificar num senti· 
do generico por que os agentes sociais estao dispostos a empreen· 
der tipos similares de pratica em numerosas ocasi6es. Embora 
afirme que muitas praticas sao empreendidas peios agentes sociais 
numa base tacita, sem nenhuma motiva¢o direta, Giddens reco

nhece tambem que interesses especificos e prejetos a longo prazo 
podem impelir os agentes a atuar da forma como 0 fazem. Tam· 
bem se deve reconhecer que os ambientes materiais da a~o, 0 

exerdcio de san<;:oes como estraregias de centrale e a constitui¢o 

e a configura~ao das praticas que prevalecem no seio de um dado 
sistema social podem compelir as possibilidades para modos de 
conduta alternativos (Giddens, 1984, p.l74·9). Mas Giddens afir· 
ma tambem que, subjacente a todas as praticas de rotina, os agen· 
tes desenvolvem um senso inconsciente da verdade no tecido das 
atividades sociais e do mundo de objetos que abrange 0 curso e as 
circunstancias de suas vidas diarias. Esse sense de seguran<;a 

onto16gica serve para vincular 0 "sistema de seguran~ basica" in· 
consciente dos agentes a procedimentos de rotina da reprodu~o 
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social. 32 No entanto, dada a tolerancia de Giddens para as contino 
gencias da praxis, cleve-se ressaltar que os agentes podem resistir 
as suas predisposi<;:6es a se envolver na conduta social por uma 
variedade de razoes. 

o segundo ponto consiste em saber se os agentes devem pre

tender (isto e, estar conscientes de) que suas praticas sociais mun· 
danas sirvam para reconstituir a estrutura social.33 Giddens obje· 
ta que tal necessidade pode noo ser, e freqiientemente nao e, 0 

caso. A base dessa obje~o e estabelecida na atribui~o de priori· 
dade a a~o sabre a consciencia no desempenho da atividade social 
(ver acima). Os agentes podem "fazer uma diferen~" ao contri· 
buir para a reprodw;:ao da estrutura sem ter sequer uma conscien
cia cicita de que isso acontece. Mas essa reproduc;:ao nao-intencio
nal de estrutura nao e uma necessidade 16gica. Sempre e possivel . .., 
para os agentes tematizar as contribui<;oes que eies fazem para as 
circunstancias continuadas e para alterar suas pniticas com base 
nessas percep~oes. 0 papei inerentemente critico desempenhado 
peio conhecimento cientifico social do ponto de vista da teoria da 
estruturayao decorre logicamente desse argumento. 

o conceito de rela«;:5es sociais: uma avalia«;:iio critica 

Como este ensaio se confinou as dimensoes praxiol6gicas da 
teoria da estruturayao, esta fora de quest:ao avaliar ate que ponto 
essa teoria consegue fornecer uma ontologia abrangente da vida 
social; 0 que eu proponho e uma critica da concep~ao giddensiana 
das relayoes sociais. Essas quest6es nao apenas sao significativas 
para uma explica~ao adequada da praxis social como ainda sao 
importantes para t6picos da teoria da estrutura~ao que ultrapas· 
sam os que atualmente se encontram sob discussao. 

Do ponto de vista da dualidade da estrutura, as pTOticas que 
sao institucionalizadas atraves de um grupo reproduzem proprie-

32 Para uma discussao mais ampla da rela.;:ao do inconsciente com a rotina 
social, ver Giddens, 1984, cap.2. 

33 Para uma discussao mais ampla da intencionalidade, ver Giddens, 1984, 

p.8, 13. 
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dades estruturais especificas que tern uma extensao muito ampla 
ao longo dessa coletividade. Acontece porem que as rela<;Qes sociais 
nao podem ser compreendidas nessa base. As rela~6es sociais de. 
vern sempre envolver diferencia~6es de identidade e pnitica entre 
os agentes individuais, assim como entre varias grupos. Para com

plicar ainda mais as coisas, as rela<;6es sociais naa precisam envol
vet agentes que estejam fisicamente presentes. De fato, como foi 

dite anteriormente, as re1a<;6es sociais entre os que estao fisica

mente auSentes sao pressupostas na concep<;ao giddensiana dos 
sistemas sociais. No entanto, coerente com a enfase na dualidade 

da estrutura na teoria da estrutura¢o, as rela<;6es sociais devem 

ser concebidas em termos da reprodu~ao recursiva das proprieda. 
des e formas estruturais da praxis social, vale dizer, as rela<;6es 
sociais sao "estruturadas" por meio de regras incrustadas nas pd
ticas da intera<;ao. 

A concep~ao giddensiana das rela~6es sociais remete iI 
estruturayao das pciticas nos sistemas sociais. 0 "posicionamento" 
das praticas e crucial para essa concep<;:ao sob varios aspectos, 
dois dos quais sao particularmente relevantes. 0 primeiro e 0 

posicionamento dos agentes nas regi6es das coletividades e totali. 
dades de larga escala. Nesse sentido 0 posicionamento envolve a 
diferencia<;:ao e a inter-rela<;:ao das praticas associadas com as loca
lidades sociais. Servindo·se do importante, embora ate aqui pou. 
co conhecido trabalho sobre 0 tempo·geografia de Thorsten 
Hagerstrand, Alan Pred e outros te6ricos, Giddens desenvolve 
urn novo enfoque do posicionamento no tempo-espa~. Embora 
nao caiba examinar essa obra aqui, sua significa<;:ao para 0 pensa
mento de Giddens nao deve ser subestimada.34 

Ainda que as localidades sociais sejam reproduzidas como 
cenarios contextuais nas rela<;:6es sociais, pode-se dizer alguma 
coisa mais acerca da estrutura<;:§.o social das rela<;:6es per se. Aqui 
Giddens fornece urn segundo modo de posicionamento, urn 
posicionamento que e limitado por sua explica~ao conceitual da 
constitui<;:§.o das rela<;:6es sociais. 

34 Para uma exposil;:ao desse trabalho, ver Giddens, 1984, p.84-5, cap.3. 
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As relay6es soeiais ... estiio envolvidas na estrutura910 da intera91o, 
mas sao tambem os principais "bloeos de eonstrucrao" em torno 
dos quais as instituiyoes se articulam na integra<;ao dos sistemas .,. 
As relayaes soeiais dizem respeito ao "posicionamento" dos individuos 
no bojo de urn "espayo social" de eategorias e vineulos simbolieos. 
As regras envolvidas nas posiyOes sociais rem normalmente algo aver 
com a especifica<;ao dos direitos e obrigayaes pertinentes a pessoas 
que rem uma identidade social especifica. Os aspectos normativos 
dessas regras, em outras palavras, sao particularmente pronunciados, 
mas tarn.bem a eles se aplieam todas as caraeteristicas anteriormente 
declaradas das regras rver admal. (Giddens, 1984, p.89) 

E evidente que as rela~6es SOCialS constituem identidades, 
direitos e obriga~6es que estao incrustados nas praticas 
institucionalizadas e sao mantidos na eonsciefl€ia pratica dos agen
tes sociais. A n~o de posi¢o tal como ela e usacia aqui destina·se 
a substituir as concep~6es·padrao do papel sociaL Giddens re
serva 0 termo papel para os encontros nos quais os agentes estiio 
co-presentes numa determinada localidade e nos quais as defini· 
<;:6es normativas de modos de conduta "esperados" sao fortemen
te pronunciadas. As rela~6es aqui tendem para uma clausura mais 
bern definida do que nos sistemas sociais em geraL 0 conceito de 
posi¢o social estil entiio livre para fazer referencia a identiciades 
bem-definidas (por exemplo, idade, genero, cor da pele) associa· 
cias com urn ambito maior de modos de conduta (Giddens, 1984, 
p.83-4; ver tambem Giddens, 1979, p.1l7). Para ressaltaras pro
priedades estruturais do posicionamento nas rela<;:6es sociais, 
Giddens adota a expressao de Roy Bhaskar urela~6es posi¢o·pra· 
ticas" (Giddens, 1984, p.83; ver tambem Bhaskar, 1979, p.51-2). 

A enfase de Giddens nas praticas posicionais [position.practices] 
nas rela~es sociais e urn avan~ substancial em rela¢o iI concep
¢o sobre-socializada do papel social manifesto em muitos traba· 
Ihos sobre teoria sociaL Porem a distin~ao que ele estabelece entre 
papeis sociais e praticas posicionais e mais problematica. As rela· 
'fOes sociais nos sistemas sociais modernos sao altamente diferen
ciadas numa infinidade de aspectos. A meu ver, a distin¢o entre 
papeis sociais e praticas posicionais condensa urn numero demasi
ado grande de dimens6es cia intera¢o social para fomecer uma 
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base categ6rica para essa diversidade. Considerem-se, par exem
pIc, as relacr6es sociais nas burocracias, muitas das quais se carac
terizam por expectativas normativas fortemente pronunciadas. Nes
sa base, pode-se classifica-Ias como papeis. No entanto sucede 
muitas vezes que os funcionarios burocciticos exercern os seus 
direitos e cumprem as suas ohrigac;:6es uns para com os cutros 
enquanto se acham em departamentos separados OU, mais remo
tamente, em ramos separados da organiza~ao. Suas rela<;6es aqui 
nao correspondem ao conceito giddensiano dos papeis, mas antes 
a praticas posicionais. Outra ambigliidade surge com respeito as 
re!a<;6es sociais tais como sao exemplificadas pe!a intera<;ao entre 
negros e brancos nos Estados Unidos durante a primeira parte do 
seculo xx. Tambem aqui as expectativas normativas envolvidas na 
intera<;iio social sao suficientemente pronunciadas para permitir a 
aplica<;iio do conceito de papeis, mas as identidades bem definidas 
e a "clausura» das re!a<;6es que Giddens associa com os papeis nao 
precisam existir, e com freqiiencia nao existem. 

Esses exemplos sugerem que os conceitos de pape! e rela<;6es 
de praticas posicionais em geral sao mais bem concebidos nao como 
alternativas, mas como extremos palates. Surgem aqui tres dimen
s6es das relay6es sociais que foram condensadas na distin~o entre 
papel e rela<;6es praticas posicionais: 0 grau de determina<;iio dos 
modos de conduta "esperados" j 0 grau em que a conduta ocorre 
nas circunstincias de co-presen~j e 0 grau de "clausura" das rela· 
<;6es. Cada uma dessas dimensoes e util para 0 estudo das rela~oes 
sociais de um ponto de vista praxiol6gico, e 0 conceito de pape! 
que envolve as posi~6es extremas em cada uma dessas dimens6es e 
util no ponto em que se encontra. Mas e perfeitamente possivel 
construir uma serie de novos conceitos a partir dessas dimens6es 
das rela<;6es de praticas posicionais. Aliado a conceitos ja formula
dos a respeito da regionaliza<;iio temp""spa<;o dos sistemas sociais, 
esses conceitos confeririam mais flexibilidade e precisao ao estu
do das rela~6es sociais e portanto tam'bem dos sistemas sociais. 

A omissiio das rela~Oes ancoradas 

Ha uma categoria das rela<;6es sociais que e de grande signifi
ca<;iio mas que nao e captada pela distin<;iio entre posi<;6es sociais 

TEORIA DA ESTRUTURA<;AO E PRAxIS SOCIAL 441 

gerais e papeis sociais determinados_ Refiro-me ao que Erving 
Goffman chama de fela,oes ancofadas. Goffman afirma que essas 
rela<;6es envolvem uma vincula<;iio pela qual os agentes identifi
cam-se uns aos outros numa base pessoaL Essas rela<;6es sao par
ticularmente caracteristicas pelo fato de envolverem reconheci
mentos reciprocos entre agentes que uma estrutura irrevogavel 
de conhecimento mutuo estabeleceu entre eles, e essa estrutura 

!hes organiza as experiencias que eles rem uns dos outros. Goffman 
portanto contrasta as rela<;6es que esrno ancoradas dessa maneira 
com as formas anonimas de re1a<;6es sociais (Goffman, 1971, p.189; 
ver tambem Goffman, 1983, p.l3)_ As rela<;6es familiares sao 0 

exemplo 6bvio, mas Goffman inclui um ambito muito mais am
plo de rela<;6es ancoradas ao tamar 0 "conhecimento pessoal" 0 

caso-limite (1971, p.20S; 1983, p.l3), e podt-se tambem incluir 
aqui um espectro de rela~6es cada vez mais intimas. Mas nao se 
deve confundir intimidade com harmonia. Rivalidades e rixas 
podem estar ancoradas no conhecimento mutuo da mesma sorte 

que as formas mais amigciveis de rela¢es sociais. 
Goffman nao apresenta nenhum equivalente para a dualidade 

da estruturaj de fato, seu argumento contra um "forte acopla· 
mento" entre estrutura e a~o esta baseado no finitismo que se 
assemelha a posi<;iio de Harold Garfinkel (ver Goffman, 1983, 
p.1l-2). Nao obstante ele admite que as rela<;6es ancoradas sao 
entidades "criadoras de estrutura" que nao raro podem ter sua 
pr6pria hist6ria "natural" (Goffman, 1971, p.l90; 1983, p_l3). 
Alem disso, Goffman dedica a maior parte de sua aten~ao, com 
seu inimitivel olho para a sutileza e 0 detalhe, as formas de 
prciticas mediante as quais 0 conhecimento mutuo nas rela~6es 
ancoradas e estabelecido e mantido. Assim, com respeito aos prin
cipios da teoria da estrutura~ao, parece perfeitamente apropria
do considerar as rela<;6es ancoradas como envolvendo uma re
produ<;iio recursiva de estrutura e a<;ao na dualidade da estrutura. 

Ate aqui Giddens esteve mais perto de apresentar um concei
to das "rela~6es ancoradas" ao formular 0 seu conceito dos papeis 
sociais_ Mas, embora os papeis sociais envolvam uma clausura 
baseada na proximidade e na identidade dos agentes, Giddens 
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niio alude a estrutura do conhecimento pessoal que os agentes 
estabelecem e reproduzem nas rela<;6es ancoradas. Por issa e via
vel propor rela<;6es de papeis nao-ancoradas entre agentes que 
mantem identidades irnpessoais, como, por exemplo, as identida

des entre guarda de transite e motorista quando uma multa por 
estacionamento proibido e aplicada, ou entre professores e pais 

que se reunem para discutir a educa<;ao de uma crian<;a. 

As rela<;6es sociais ancoradas sao por demais importantes 
para 0 curso da vida social para serem omitidas na teoria da 
estrutura<;ao. A necessidade de leva·las em conta e particular· 
mente aguda no estudo da vida familiar. Com efeito, e impossi· 
vel explicar as rela<;6es familiares sobre qualquer outra base. As 
rela<;6es familiares ancoradas sao cris6is dentro dos quais mui
tas emo<;6es poderosas sao forjadas e fundidas ao longo do ciclo 

de vida dos membros da familia. As ramifica<;6es dessas rela<;6es 
estendem·se portanto ao pr6prio amago da experiencia humana 

em muitos aspectos basicos. A significa<;ao das rela<;6es ancora
das e tambem evidente na constitui<;ao das coletividades, como 
ficou ilustrado no recente interesse pelas rela<;6es interpessoais 
entre membros da classe capitalista dos Estados Unidos e da 
Grii·Bretanha. As rela<;6es ancoradas figuram de maneira proe· 
minente tambem na investiga<;ao das comunidades de pequena 
escala, grupos de pesquisa cientifica etc. 

A teoria cia estrutura<;ao e muita nova, e sem duvida have
rei muitas quest6es criticas, aiem das que levantei aqui, que serae 

discutidas no futuro. 0 que estO fora de questao e que Giddens 
conseguiu trazer a produ<;ao e a reprodu<;ao da vida social para 
o centro dos interesses no campo da teoria social. Neste en· 
saia procutei demonstrar alguns aspectos nos quais a enfase 
na praxis social na teo ria da estrutura<;ao representa uma cli
vergencia em rela<;ao as teorias e tradi<;6es te6ricas reinantes. 
Os t6picos que levantei certamente nao esgotam 0 assunto. A 

discus sao critica da teoria da estrutura<;iio pode continuar duo 
rante mais algum tempo, mas 0 mesmo suceder::i tambem com 

as descobertas das muitas maneiras pelas quais ela ilumina a 
constitui<;iio da vida social. 

, 
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ANALISE DOS SISTEMAS MUNDIAIS 

Immanuel Wallerstein 
..., 

A "analise dos sistemas mundiais" nao e uma teoria sabre 0 

mundo social, nem sobre uma parte dele. E urn protesto contra 

os modos pelos quais a investiga<;iio cientifica social foi estruturada 

para todos nos desde 0 seu inicio em meados do soculo XIX. Esse 
modo de investiga<?o torneu-se urn conjunto de pressupostos a 
priori Quase sempre nao-questionados. A analise dos sistemas 
mundiais sustenta que esse modo de investiga'f8.o cientifica social, 
praticada em todo 0 mundo, teve 0 efeito antes de fechar do que 

de abrir muitas das mais importantes ou mais interessantes ques
tOes. Ao usar os antolhos que 0 soculo XIX construiu, somos inca

pazes de cumprir a tarefa social que desejamos cumprir e que 0 

resto do mundo deseja que cumpramos, que consiste em apresen

tar racionalmente as reais alternativas historicas que estao diante 

de nos. A analise dos sistemas mundiais nasceu como protesto 

moral e, em seu sentido mais amplo, politico. No entanto, e com 
base nas assercroes cientificas, vale dizer, com base nas assen;:oes 
relacionadas com as possibilidades de conhecimento sistematico 

acerca da realidade social, que a analise dos sistemas mundiais 

desafia os modos de investiga<;iio predominantes. 
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Esse e urn debate, portanto, sobre fundamentos, e tais debao 
tes sao sempre dificeis. Em primeiro lugar, a maioria dos que ne· 
les participam tern compromissos profundos com os principios. 
Em segundo lugar, raramente sucede que algum teste empirico 
claro, au pelo menes simples, possa resolver ou mesma esclarecer 
os problemas. 0 debate empirico deve ser conduzido num nivel 
muita complexo e holistico. Sera que a soma das teorizac;6es, deriva· 
das de urn au Dutro conjunto de premissas, abrange de urn modo 

"satisfat6rio" as conhecidas descri,6es da realidade? Isso nos en· 
reda em todos os tipos de dilemas secundarios. Nossas conheci· 
das "clescrh;:6es" da realidade sao ate certo ponto func;ao das nos
sas premissasj as futuras "descri<;6es" pociem, naturalmente, 
transformar a nossa percepc;ao cia realidade. Sera que a "teorizayao" 
que abrange a realidade segundo se diz atualmente realmente a 
abrange? E, nao menos importante, que significa abranger a reali· 
dade "de um modo satisfat6rio"? Sera este ultimo criterio algo 
mais que urn adjunto esretico? 

Por todas essas razoes, nao apenas os debates sabre tais fun
damentos sao frustrantes como cada lado tem uma desvantagem 
incrustada. Os defensores das concepc;6es existentes devem "ex
plicar" as anomalias, dai 0 nosso atual desafio. Mas os desafiantes 
devem oferecer "clados" convincentes numa situayao em que, COID

parados com os 150 anos mais ou menos de investiga\Oiio cientifi· 
ca social, eles tiveram muito menos tempo para acumular "clados" 
relevantes. Em um campo de estudo inerentemente refraririo a 
manipula<;:ao experimental, os "dados" nao podem ser acumula
dos rapidamente. Assim, uma disputa sobre os fundamentos deve 
ser pensada como analoga a uma luta entre pesos·pesados tendo 
cada um dos quais a mao esquerda amarrada as costas. Isso pode 
ser interessante de assistir, mas sera que e boxe? Sera que e ciencia? 

Quem ira decidir? Em certo sentido, os espectadores - e pro· 
vavelmente nao assistindo aos boxeadores, mas lutando uns com 
os outros. Sendo assim, por que se preocupar? Porque os boxea· 
dores sao parte dos espectadores, que sao, naturalmente, todos 
eles boxeadores. 

Para nao nos perdermos em analogias, voltemos a discussao 
dos fundamentos. Proponho examinar sete pressupostos comuns 
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da investiga,ao cientifica social e indicar 0 que e que me faz 
sentir pouco a vontade com eles. You, pois, verificar se os pres· 
supostos alternativos (ou mesmo opostos) nao sao tao ou mais 
plausiveis, e indicar a dire,ao em que esses pressupostos alterna· 
tivos nos conduzini. 

I 

As ciencias sociais sao constituidas por varias "disciplinas" que 
constituem agrupamentos intelectualmente coerentes de objetos de 
estudo distintos uns dos outros. 

Essas disciplinas sao quase sempre enumeradas como antro· 
pologia, economia, ciencia politica e soci61t>gia. Existem, com 
certeza, potenciais amplia<;6es dessa lista, como, por exemplo, a 
geografia. Se hist6ria e ou nao uma ciencia social e uma questao 
um tanto controversa, e a ela voltaremos (ver se,ao II). Ha um 
debate semelhante sobre a psicologia, ou pelo menos sobre a 
psicologia sociaL 

Esri na moda, pelo menos desde 1945, deplorar as desneces· 
sarias barreiras entre as "disciplinas" e endossar os meritos da 
pesquisa e/ou do ensino "interdisciplinar". [sso tem sido argu· 
mentado sobre duas bases. Uma e a asser,ao de que a analise de 
algumas" areas problematicas" pode beneficiar·se de urn enfoque 
que combine as perspectivas de varias disciplinas. Oiz·se, por exem· 
plo, que se quisermos estudar 0 "trabalho", pode ser muito uti! 
reunir os conhecimentos oferecidos pelas disciplinas da economia, 
da ciencia politica e da sociologia. A 16gica de tal enfoque leva a 
equipes multidisciplinares, ou a um unico estudioso "aprendendo 
varias disciplinas", pelo menos na medida em que e1as se relacio· 
nam com 0 "trabalho". 

A segunda suposta base para a pesquisa "interdisciplinar" e 
ligeiramente diversa. A medida que realizamos a nossa investiga· 
<;3.0 coletiva, torna-se claro, afirma-se, que alguma parte do nosso 
objeto de estudo esri "na fronteira" de duas ou mais disciplinas. 
A "lingl1istica", por exemplo, pode estar localizada nessa "fronteira". 
A 16gica desse enfoque pode acabar levando ao desenvolvimento 
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de uma nova "disciplina autOnoma", e isso, sob varios aspectos, e 
o que esti acontecendo com 0 estudo da lingiiistica nos ultimos 
trinta anos. 

Sabemos que existem multiplas disciplinas, ja que existem 
multiplos departamentos academicos nas universidades de todo 0 
mundo, gradua~6es nessas disciplinas e associa~6es nacionais e 
internacionais de estudiosos dessas disciplinas. au seja, sabemos 
politicamente que existem diferentes disciplinas. Etas rem organi· 
za'roes com fronteiras, estruturas e corpos de funcionarios para 
defender seus interesses coletivos e assegurar a sua reprodu¢o 
coletiva. Mas isso nada nos diz acerea da validade das reivindica· 
c;6es intelectuais a separa<r3.o, reivindica<;:6es que presumivelmente 
justificam as redes organizacionais. 

a louv~r aos meritos do trabatho interdisciplinar nas ciencias 
sociais ainda nao solapou de forma significativa as for~as dos 
aparatos organizacionais que defendem as disciplinas separadas. 
Na verdade, 0 contrario pode ser verdade: 0 que acentuou a 
reivindica00 de cada disciplina de representar separadamente 
urn nivel coerente de analise ligado as metodologias apropriadas 
e a constante asser~ao pelos profissionais de varias disciplinas 
de que cada uma delas tern a aprender com a outra algo que 
poderia nao vir a saber se permanecesse em seu pr6prio nivel de 
analise, com suas metoclologias espedficas, e de que esse "ou
tro" conhecimento e pertinente e significativo para a resoim;:ao 
dos problemas intelectuais sobre os quais cada qual esti traba· 
lhando. a trabalho interdisciplinar nao e em sentido algum uma 
critica intelectual per se da atual compartimentaliza~ao da cien· 
cia social, e falta.lhe, em todo caso, a influencia politica para 
afetar as estruturas institucionais existentes. 

Mas sao realmente "disciplinas" as varias disciplinas das cien
cias sociais? Para uma palavra tao amplamente usada, 0 que cons· 
titui uma "disciplina" raramente e discutido. Nao ha nenhum 
verbete para esse termo na International Encyclopaedia of the Soci· 
al Sciences, nem na Encyclopaedia of Philosophy, nem na Encyclopaedia 
Britannica. a melhor a fazer e irmos ao Oxford English Dictionary, 
que nos diz 0 seguinte: 
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Etimologicamente, disciplina, como pertencente ao discipulo ou 
estudante, e antitetico em rela~o a doutrina, a propriedade do dou
tor ou professor; por isso, na hist6ria das palavras, doutrina esta 
mais ligada a teoria abstrata e disciplina a pcitica ou ao ensino. 

Mas, tendo·nos lembrado as origens do termo, 0 OED nao 
faz outra coisa, na defini00 de disciplina, do que descreve·la como 
"urn ramo da instru~o ou da educa00; urn departamento do 
saber ou do conhecimento; uma ciencia ou arte no seu aspecto 
educacional". A enfase aqui parece recair na reprodu~o de co
nhecimento (ou pelo menos na sua divulga~o), e nao na sua pro
dU0o. Mas sera que 0 conceito "disciplina" nao pode deixar de 
estar relacionado ao processo de Produ00 de conhecimento? 

A hist6ria das ciencias sociais e muito clara, pelo menos se 
tra~da em linhas gerais. Antigamente nao havia ciencias sociais, 
all apenas "predecessoras". Entao, lenta mas firmemente, foi sur
gindo ao longo do seculo XIX urn conjunto de nomes, e depois de 
departamentos, graus e associa~6es, que por volta de 1945 (se 
bern que as vezes antes) se haviam cristalizado nas categorias que 
usamos hoje. Havia outros "nomes" que eram descartados e que 
presumivelmente envolviam diferentes "agrupamentos" de "obje
tos de estudo". a que e, ou era, abrangido por termos como 
"economia moral" ou Staatswissenschaft nao esrn inteiramente cla
ro. Nao porque seus defensores nao pensassem suficientemente 
claro, mas porque uma "disciplina", num certo sentido real, se 
define, em ultima analise, na sua pratica. Uma pratica interrompi· 
da significa uma disciplina nao-realizada. Por exemplo, a famosa 
subdivisao quadripartida da antropologia (antropologia fisica, 
antropologia social ou cultural, arqueologia e lingiiistica) foi (e are 
certo ponto ainda e) antes uma "prMica" que uma "doutrina". Em 
seguida tornou·se uma doutrina, ensinada e justificada por douto
res ou professores. Mas sera que 0 todo se somou a urn nivel de 
analise ou modo de analise coerente, defensavel, ou apenas a ob· 
jetos de estudo segregados? 

Sabemos de onde vieram todas essas divis6es de objetos de 
estudo. Elas derivam intelectualmente da ideologia liberal domi· 
nante no seculo XIX, que afirmava que Estado e mercado, politica 
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e economia eram dominios analiticamente sepaniveis (e ampla
mente auronomos), cada qual com suas regras particulares ("logi
can). A sociedade era adjurada amante-las separadas, e os estudio
sos as estudavam separadamente. Uma vez que parecia haver muitas 
realidades que aparentemente nao estavam nem no dominic do 
mercado nem no do Estado, essas realidades eram colocadas num 
saca de surpresas residual que recebeu como compensa~o 0 pom

poso nome de sociologia. Em certo sentido se pensava que a socio
logia explicava as fenomenos aparentemente "irracionais" que a 
economia e a ciencia politica eram incapazes de elucidar. Final
mente, como havia povos para alem do reino do mundo civilizado -
remotas, e com os quais era dificil comunicar-se -, 0 estudo des
ses pavos ahrangia regras especiais e treinamento especifko que 
receberam 0 nome urn tanto polemico de antropologia. 

Conhecemos as origens historicas dos campos de estudo. 
Conhecemos seus itinerarios intelectuais, que fcram complexos e 
variados, especialmente a partir de 1945. E sabemos por que eles 
entraram em dificuldades "de demarca<;ao". A medida que 0 mun
do real evoluia, esmaeceu-se a linha de ccntata entre "primitiv~" 
e "civilizado", "politico" e "economico". A invasao do campo de 
estudos alheio tornou-se lugar-comum. Os invasores continuaram 
movendo as cercas, sem contudo derruba-Ias. 

A questiio com que nos defrontamos hoje e se existem criterios 
que podem ser usados para estabelecer, de urn modo relativamen
te claro e defensavel, fronteiras entre as quatro pretensas discipli
nas que sao a antropologia, a economia, a ciencia politica e a 
sociologia. A analise dos sistemas mundiais responde com urn 
inequivoco "nao" a essa pergunta. Todos os pretensos crirerios -

nivel de analise, objeto, metodos, pressupostos te6ricos - ou deixa
ram de ser verdadeiros na pratica ou, se sustentados, constituem 
antes barreiras para novos conhecimentos do que estimulos para 
a sua cria~o. 

Dito de outro modo, as diferen~as entre topicos, metodos, 
teorias ou teoriza95es permissiveis dentro das chamadas "discipli
nas" sao muito maiores do que as diferenc;:as entre elas. [sto signi
fica, na pnitica, que a sobreposi<;ao e substanciai e que, em termos 
da evolu<;ao hist6rica desses campos, ela estl sempre aumentando. 
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Chegou a hora de atravessar esse labirinto intelectual dizendo 
que essas quatro disciplinas sao uma so. lsso nao quer dizer que 
todos os cientistas sociais devam estar fazendo urn trabalho iden
tico. Ha necessidade e probabilidade de especializa<;ao em "cam
pos de pesquisa". Mas seja-nos permitido lembrar 0 (mico exem
plo organizacional significativo que temos. Nalgum ponto durante 
o petiodo 1945-1955, duas "disciplinas" ate enta~ organizacional
mente separadas, botanica e zooiogia, fundiram-se numa discipli
na imica chamada biologia. Desde essa epoca, a biologia tern sido 
uma disciplina florescente e gerou muitos subcampos, mas ne
nhum deles, ate onde sei, tern 0 nome ou os contornos da botani
ca ou da zoologia. 

A tese da analise dos sistemas mundiais e direta. As tres su
postas areas da a¢o humana coletiva - a eco~mica, a politica e 
a social ou sociocultural - nao sao arenas aut6nomas da a~o 
socia\. Nao tern "Iogicas" separadas. Mais importante: 0 entrela
~mento de imposivoes, oPvoes, decisoes, normas e "racionali
dades" e tal que nenhum modelo uti! de pesquisa pode isolar 
"fatores" de acordo com as categorias do economico, do politico e 
do social e tratar apenas urn tipo de variavel mantendo implicita
mente as outras constantes_ Estamos dizendo que existe urn unico 
"conjunto de regras" ou urn unico "conjunto de imposivoes" den
tro do qual essas varias estruturas operam. 

o caso da sobreposi<;ao virtualmente total dos pretensos do
minios da sociologia e da antropologia e ainda mais nitido. Por 
qual extensao da imagina<;ao se pode dizer que 0 Tally Corner de 
Elliot Lebow e 0 Street·Corner Society de William F. Whyte - am
bos trabalhos "classicos", urn escrito por urn "antrop610go" e 0 

outro por urn "soci610go" - sao obras que tratarn de duas "disci
plinas" diferentes? Nao seria dificil, como todo leitor sabe, reunir 
uma longa lista de exemplos como estes. 

II 

A hist6ria e 0 estudo, a explica<;ao do particular tal como ele 
realmente aconteceu no pass ado. A ciencia social e a declara<;iio do 
conjunto universal de regra, pelo qual 0 comportamenta humano! 
social e explicado. 

'~~ 
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Tal e a famosa distin<;lio entre modos de analise idiografico e 
nomotetico, que sao considerados como antireticos. A versao radio 
cal dessa antitese consiste em afirmar que somente um dos modos 
(cada qual varia segundo 0 ponto de vista da pessoa) e legitimo, 
interessante au mesma "possivel". E dessa versao radical que se 
ocupa 0 Methodenstreit. A versao moderada ve esses dais modos 
como duas maneiras de abordar a realidade social. Embora em· 
preendidas separadamente, de maneira diferente e para fins nao 
similares (ou mesmo opostos), seria util para 0 mundo da cultura 
combinar esses dois modos. Essa visao "soft" e comparavel a afir· 
ma<;ao dos meritos do trabalho "interdisciplinar" nas ciencias 
sociais. Ao afirmar os meritos da combina<;lio dessas duas aborda· 
gens, a legitimidade intelectual de ve·las como dois modos separa· 
dos e fortalecida. 

Os argumentos mais fortes de ambas escolas - idiografica e 
nomotetica - parecem plausiveis. A tese da escola idiografica e a 
velha doutrina segundo a qual "tudo e £luxo". Se tudo esm sem· 
pre mudando, qualquer generaliza<;lio que se proponha aplicar, 
enrno, a dais au mais fenomenos supostamente companiveis nun
ca e verdadeira. T udo 0 que se pode fazer e compreender 
empaticamente uma sequencia de acontecimentos. Inversamente, 
a tese da escola nomotetica diz ser evidente que 0 mundo real 
(incluindo 0 mundo social) nao e um conjunto de acontecimentos 
alearorios. Se assim for, deve haver regras que descrevam "regula· 
ridades", e nesse caso existe urn dominic para a atividade cientifica. 

As mais fortes criticas que cada escola dirige uma a outra sao 
tambem plausiveis. A critica nomotetica da concep¢o idiografica 
e que qualquer relato dos "acontecimentos passados" e por defini· 
<;lio uma sele<;lio tirada da realidade (como ela realmente aconte
ceu) e, portanto, implica crirerios de sele<;lio e categorias de descri
~o. Esses crirerios e categorias baseiarn-se em generaliza~6es ticitas, 
mas nem por issa menos reais, que se aparen~m as leis cientifi
cas. A critica da concep<;lio nomoretica diz que ela omite os fenO
menos transformacionais (em parte gra<;as a re£lexividade da rea
lidade social) que impossibilitam a repeti<;lio de arranjos estruturais. 

Existem varias maneiras de lidar com essas criticas mutuas. 
Uma delas consiste em "combinar" hist6ria e ci~ncias sociais. Diz-se 
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do historiador que ele serve ao cientista social por fornecer con
juntos de dados mais amplos e mais profundos a partir dos quais 
ele pode induzir as suas generaliza<;6es que se assemelham a leis. 
Diz-se que 0 cientista social serve ao historiador por Ihe oferecer 
os resultados de pesquisas, generaliza<;6es racionalmente demons
tradas que permitem a explica<;lio de uma determinada seqiiencia 
de acontecimentos. 

o problema dessa nitida divisao de trabalho intelectual e que 
ela presume a possibilidade de isolar "seqiiencias" sujeitas a anali
se "historica" e pequenos "univers~s" sujeitos a analise "social 
cientifica". Na pratica, porem, a sequencia de uma pessoa e 0 

universo de outra, e 0 observador neutro fica um pouco indeciso 
quanto a maneira de distinguir entre as duas em bases puramente 
16gicas como opostas a, digamos, campos estilisticos ou de forma. 

o problema, contudo, e mais profundo do que isso. Sera que 
existe uma diferenya significativa entre sequencia e universo, en
tre hist6ria e ciencia social? T rata-se de duas atividades ou de uma 
s6? A sincronia e semelhante a uma dimensao geometrica. Pode
se descreve-Ia logicamente, mas s6 se pode desenha-Ia falsamente 
no papel. Na geometria, um ponto, uma linha ou um plano po
dem ser desenhados em tres (ou quatro) dimens6es. 0 mesmo 
sucede na «ciencia social". A sincronia e urn limite conceitual, e 
nao uma categoria socialmente utilizavel. Toda descri<;lio implica 
o tempo, e 0 unico problema imediatamente relevante e sua ex
tensao. Da mesma forma, uma sequencia unica sO pode ser des
crita com categorias nao-unicas. Toda linguagem conceitual pre
sume compara95es entre universos. Assim como nao podemos 
literalmente "desenhar" um ponto, tambem nao podemos literal
mente «descrever" urn «acontecimento". 0 desenho tern profun
didade; a descri<;lio requer uma complexa generaliza<;lio. 

Como isso e um dilema 16gico inextricivel, a solu<;lio deve ser 
buscada em bases heuristicas. A analise dos sistemas mundiais 
oferece um valor heuristico da via media entre generaliza<;6es trans
hist6ricas e narra<;6es particularistas. Ela afirma que, como 0 nos
so formato tende a um extremo qualquer, ele tende a uma exposi
<;lio de minimo interesse e de minima utilidade. Ela afirma que 0 

metodo 6timo consiste em prosseguir a analise dentro de estruturas 
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sistemicas, por urn tempo e espa~o suficientemente amplos para 
conter "logicas" diretivas que "determinem" a maior parte da rea
lidade sequencial, ao mesmo tempo que reconhece e leva em con· 
ta que essas estruturas sisremicas tern comeyos e fins e por isso 
nao devem ser concebidas como fen6menos "eternos". 1s50 impli
ca, por conseguinte, que a cada instante nos procuramos tanto a 
estrutura (as "ritmos dclicos" do sistema), que descrevemos concei
tualmente, como os padr6es de transforma¢o interna (as "ten
dencias seculares" do sistema) que finalmente irao provocar a morte 
do sistema, que descrevemos sequencialmente. Isso implica que a 
tafefa e (mica. Nao existem neffi historiador nem cientista social, 
mas apenas urn cientista hisrorico que analisa as leis gerais de 
sistemas particulares e as sequencias particulares pelas quais esses 
eventos passaram (deliberadamente nao empregamos 0 tempo 
gramatical, 0 chamado presente etnognifico). Estamos, portanto, 
diante da quesrao que consiste em determinar as "unidades de 
analise" dentro das quais devemos trabalhar, que nos leva a nossa 
terceira premissa. 

III 

Os seres humanos estiio organizados em entidades que pode
mos chamar de sociedades, que constituem as estruturas sociais 
fundamentais no seio das quais a vida humana e vivida. 

Nenhum conceito e mais difuso na ciencia social moderna, e 
nenhum conceito e usado de maneira mais automatica e irrefleti
da do que 0 de sociedade, apesar das incontaveis paginas consa· 
gradas a sua defini0o. As defini~6es didaticas giram em torno da 
pergunta: "Que e sociedade?", enquanto os argumentos que aca
bamos de desenvolver sobre a unidade da ciencia social hisrorica 
nos levam a fazer uma pergunta diferente: "Quando e onde existe 
uma sociedade?". 

As "sociedades" sao concretas. Alem disso, sociedade e urn 
termo que talvez fosse born descartar por causa de sua hisroria 
conceitual e portanto de suas conota~6es praticamente inerra· 
dicaveis e profundamente faladosas. Sociedade e um termo cujo 
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usa corrente na historia e nas ciencias sociais e contemporaneo 
do advento institucional da moderna ciencia social no seculo XIX. 
A sociedade constitui uma das metades do tandem antitetico do 
qual a outra e 0 Estado. A Revolu~ao Francesa foi uma linha 
divisoria na hisroria ideologica do sistema mundial moderno na 
medida em que levou a ampla aceita00 da ideia de que 0 que e 
normal e a mudanya social, e nao a estase social, tanto no sentido 

normativo quanta no sentido estatistico. Por is so ela suscitou 0 

problema intelectual de como regular, acelerar, desacelerar ou afe· 
tar esse processo normal de mudan~ e evolu00. 

o aparecimento de uma ciencia social como atividade social 
institucionalizada foi uma das principais respostas sistemicas a 
esse problema intelectuaL A ciencia social veio a representar a 
ideologia racionalista segundo a qual, se coml""eendermos 0 pro· 
cesso (seja idiograficamente, seja, 0 que e mais comum, nomoteti
camente), poderemos nele influir de urn modo moralmente posi· 
tivo. (Mesmo os "conservadores", dedicados a conter a mudan'ra, 
poderiam concordar amplamente com essa visao.) 

As implica~6es politicas de tal empresa nao escaparam (e 
nao escapam) a ninguem. E por is so, naturalmente, que a cien
cia social permaneceu "controvertida" ate os dias de hoje. Mas e 
por isso tam'bem que no seculo XIX 0 conceito de "sociedade" se 
opunha ao de "Estado". Os multiplos Estados soberanos que 
haviam sido e estavam sendo constituidos eram os focos 6bvios 
da atividade politica. Eles pareciam constituir 0 Lugar do contro· 
Ie social efetivo, e portanto a arena na qual a mudan~a social 
podia ser afetada e efetivada. A abordagem oitocentista da ques· 
rao politico·intelectual estava preocupada com 0 problema rela· 
tivo a maneira de "reconciliar" sociedade e Estado. Nessa for
mula~ao, 0 Estado podia ser observado e analisado diretamente. 
Ele operava por intermedio de institui~6es formais mediante 
regras (constitucionais) conhecidas. A "sociedade" era tomada 
para significar aquele tecido de maneiras e costumes que manti· 
nha urn grupo de pessoas unidas sem as, apesar das ou contra 
as regras formais. Em certo sentido, a "sociedade" representava 
algo mais resistente e "profundo", menos manipulavel e certa· 

mente mais impalpavel do que 0 Estado. 
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Desde entiio, tern havido urn enorme debate acerea do modo 
como a sociedade e 0 Estado se reladonam entre si, do modo como 
urn estava ou devia estar subordinado ao outro e do modo co
mo ambos encarnavam os valores marais mais elevados. Nesse 
processo nos nos acostumamos a pensar que as fronteiras de uma 

sodedade e de urn Estado sao sin6nimas ou, se nao 0 forem, 
deveriam (e eventualmente iriam) coincidir. Assim, sem asseverar 
isso teoricamente de maneira explicita, os historiadores e os cien
tistas sociais acabaram por ver os Estados soberanos atuais 
(projetados hipoteticamente no passado) como as entidades sociais 
basicas no seio das quais a vida social e conduzida. Havia uma certa 
resistencia esporadica a essa visao da parte dos antrop61ogos, mas 

eles resistiram em nome de uma suposta entidade politico<:ulturai 
anterior cuja importincia, muitos deles afirmavam, permaneceu 

primordial para amplos segmentos da popula~o mundial. 
Destarte, pela porta dos fundos e sem ser analisada, toda 

uma historiografia e toda uma teoria do mundo moderno insinua
vam-se como 0 substrato tanto da hist6ria como da ciencia social. 
Vivemos em Estados. Ha uma sociedade subjacente a cada Esta
do. Os Estados rem histOrias e, portanto, tradi<;Qes. Acima de 
tudo, uma vez que a mudanya e normal, sao os Estados que nor
malmente mudam ou se desenvolvem. Eles mudam 0 seu modo 
de produ¢o; urbanizam-se; tern problemas sociais; prosperam ou 

declinam. Eles delimitam as fronteiras que estabelecem quando 
os fatares sao "internos" ou quando sao "externos". Sao entida

des logicamente independentes que, para fins estatisticos, podem 
set "comparadas". 

Essa imagem da realidade social nao era uma fantasia, e 
assim era possivel tanto para os te6ricos idiograficos quanto 
para os nomoteticos procederem com razmivel seguran<;a ao usaf 

esses pressupostos sobre a sociedade e 0 Estado e apresentarem 
algumas descobertas plausiveis. 0 unico problema era que, com 
o tempo, urn mlmero cada vez maior de "anomalias" parecia 

ficar inexplicado dentro dessa estrutura e um numero cada vez 
maior de lacunas (de zonas nao·investidas de atividade humana) 
pareciam surgir. 
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A analise dos sistemas mundiais torna a unidade de analise 
um objeto de debate. Onde e quando existem as entidades dentro 
das quais a vida social ocorre? Essa analise substitui 0 termo socie
dade pelo termo sistema histOrico. Naturalmente, e uma simples 
substitui~o semantica. Mas ela nos livra da conota~o central 
que a "sociedade" adquiriu, seu vinculo com 0 «Estado" e, portan
to, da pressuposi<;:ao sabre 0 "onde" e 0 "quando". Ademais, 0 

"sistema historico" como termo sublinha a unidade cia ciencia 
social histOrica. A entidade e simultaneamente sisremica e histOrica. 

Uma vez levantada a questiio da unidade de analise, niio exis
te uma resposta simples para ela. Eu pr6prio aventei a hip6tese 
experimental segundo a qual teria havido tres formas ou varieda
des conheddas de sistemas hist6ricos, que denominei minis
sistemas, im¢rios mundiais e economias mwndiais. Sugeri tam
bern que nao se deve descartar a possibilidade de identificar outras 
formas ou variedades. 

Afirmei duas coisas a respeito das variedades de sistemas his
roricos: uma delas refere-se ao vinculo entre "logica" e forma; a 
outra diz respeito a histOria da coexisrencia das formas. Em ter
mos de forma, tomei como as fronteiras definidoras de um siste
ma histOrico aquelas dentro das quais 0 sistema e as pessoas sao 
regularmente reproduzidos por meio de algum tipo de divisao 
continua de trabalho. Sustento que, empiricamente, houve tres 
desses modos. Os "minissistemas", assim chamados porque sao 
espacialmente pequenos e, com toda a probabilidade, relativamente 
breves no tempo (uma dura~o de cerea de seis gera<;6es), sao 
altamente homogeneos em termos de estruturas culturais e de 
governo. A 16gica basica e a da "reciprocidade" nas trocas. Os 
"imperios mundiais" sao vastas estruturas politicas (pelo menos 
no apice do processo de expansao e contra~o que parece ser 0 

destino de todos eles) e abaream uma ampla variedade de padroes 
"culturais". A 16gica basica do sistema e a extra~o de tributo 
daqueles que de outra forma sao produtores diretos localmente 
auto-administrados (sobretudo rurais), que e passado para 0 cen
tro e redistribuido entre uma fina mas crucial rede de funcionirios. 
As "economias mundiais" sao vastas e desiguais cadeias de estru
turas de produ~o, dissecadas por multiplas estruturas politicas. 
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A logica basica e que 0 excedente acumulado e distribuido desi
gualmente em favor daqueles que sao capazes de realizar varios 
tipos de monopolios temporarios nas redes de mercado_ E uma 
logica "capitalista". 

A historia da coexistencia das formas pode ser explicada como 
segue. Na epoca pre-agricola, havia uma multiplicidade de minis
sistemas cu jo constante colapso pode ter sido em grande parte 
devido a desastres ecologicos somados it fragmenta<;lio de grupos 
que cresceram em demasia. Nossa conhecimento e muito limita
do. Nao existe nenhum escrito dessa epoca e estamos limitados a 

reconstru<;6es arqueologicas. No periodo entre, digamos, 8000 a. C. 
e 1500 d. c., coexistiram na Terra, em alguma epoca, sistemas 
hist6ricos multiplos de todas as tres variedades. 0 imperio mun
dial foi a forma "forte" dessa epoca porque, sempre que alguem 0 

expandia, destruia e/ou absorvia tanto os minissistemas como as 
economias mundiais e, sempre que alguem 0 contraia, ele abria 
espat;o para a recria<;Ao de minissistemas e economias mundiais. 
A maior parte do que chamamos de "hist6ria" desse periodo e a 
hist6ria desses imperios mundiais, que e incompreensivel porque 

eles adestravam os escribas culturais para relatar 0 que estava 
acontecendo. As economias mundiais eram uma forma "fraca" j as 

formas individuais nunca sobreviveram por muito tempo, iS50 

porque elas ou se desintegravam ou eram absorvidas pelo imperio 
mundial ou neles transformadas (pela expansao interna de uma 
unidade politica (mica). 

Por volta de 1500 essa economia mundial conseguiu escapar a 
semelhante destin~. Por razoes que precisam ser explicitadas, 0 

"sistema mundial moderno" nasceu cia consolida<;:§.o de uma eeo
nomia mundial. Por isso ele teve tempo para realizar seu pleno 
desenvolvimento como urn sistema capitalista. Por sua 16gica in

terna, essa economia capitalista mundial expandiu-se entiio para 
cobrir 0 globe inteiro, absorvendo nesse processo todos os 
minissistemas e imperios mundiais existentes. Por isso, no final 
do seculo XIX, existia pela primeira vez apenas um sistema hist6-
rico sobre 0 globo. E ainda hOje nos encontramos em tal situa<;lio. 

Esbocei as minhas hipoteses sobre as formas e a historia da 
coexistencia dos sistemas historicos. Elas nao constituem uma 
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analise dos sistemas mundiais. Sao um conjunto de hipoteses den
tro da analise dos sistemas mundiais, aberto ao debate, ao apri
moramento, it rejei<;lio. A questiio crucial e que a tentativa de 
definir e elucidar as unidades de analise - os sistemas historicos -
torna-se um objetivo central da empresa cientifica. 

Nessa discus sao que acabo de resumir ha urn outro debate 
Gculto sabre 0 mundo moderno e suas caracteristicas definidoras. 

E um debate no qual as duas principais versoes do pensamento 
oitocentista - liberalismo classico e marxismo classico - parti
lham algumas premissas cruciais acerca da natureza do capitalismo. 

IV 

o capitalismo e urn sistema baseado natompeti¢o entre pro
dutores livres que usam 0 trabalha livre com mercadorias livres, 
"livre" significando aqui sua disponibilidade para compra e venda 
nUID mercado. 

As coa~oes sobre tais liberdades, onde quer que existam, Sao 
remanescencias de urn processo evolutivo incompleto e signifi
cam, na medida em que existem, que uma zona Oll uma empresa 

e "menos capitalista" do que 0 seria se nao existissem tais coa<;6es. 

Esta e, em essencia, a visao de Adam Smith. Smith pensava 0 

sistema capitalista como 0 unico em consonancia com a "natureza 

humana" e via os sistemas alternativos como a imposi<;ao de limi

ta<;6es nao naturais e indesejaveis a existencia social. Mas essa 

era tambem, em essencia, a visao de Karl Marx. Ao caracterizar 0 

sistema, Marx punha uma enfase especial na importiincia do tra
balho livre. Ele nao via 0 sistema capitalista como eternamente 
natural, e nao 0 considerava desejavel. Mas via-o como uma etapa 
normal do desenvolvimento hist6rico da humanidade. 

A maioria dos liberais e marxistas dos ultimos cento e cin
qiienta anos viam essa concep<;3.o do "capitalismo competitivo" 

como uma descri<;3.o da norma capitalistaj por isso discutiram 

todas as situa~oes hist6ricas que envolviam trabalho/produtores/ 
mercadorias como desvios dessa norma e, portanto, como fen6-

menos a serem explicados. A norma refletiu amplamente um 
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retrato idealizado do que se pensava ser 0 exempl" quintessencial 
da norma - a Inglaterra depois da "Revolu~ao Industrial", onde 
os proletirios (essencialmente trabalhadores urbanos desprovi
dos de terra e de ferramentas) trabalhavam em fabricas de proprie
dade dos empresarios burgueses (essencialmente proprietirios 
privados do capital em a~oes dessas fabricas). 0 proprietirio 
comprava a for,? de trabalho dos (pagava salarios aos) trabalha
dores - basicamente homens adultos - que nao tinham qual
quer alternativa, se quisessem sobreviver, a nao set procurar 
trabalho assalariado. Ninguem jamais pretendeu que todas as 
situa¢es de trabalho correspondiam a esse modelo. Mas tanto 
os liberais como os marxistas tendiam a considerar que, na me
dida em que variava, qualquer situa00 que desviasse em rela~ao 
a esse modelo era menos capitalista. 

Se, por assim dizer, cada situa00 de trabalho pudesse ser 
classificada numa escala de grau de capitalismo, enta~ cada Esta· 
do, como 0 Lugar dessas situa¢es de trabalho, poderia ser desig· 
nado como recaindo em algum ponto dessa escala. A estrutura 
econ6mica de urn Estada, portanto, pode set vista como "mais" 
au "menos" capitalista, e a propria estrutura do Estade pode set 
vista como razoavelmente congruente com esse grau de capitalis
rno na economia, au como incompativel com ele - caso em que 
poderiamos esperar que ele mudasse de algum modo, com 0 pas· 
sar do tempo, na dir~o de uma maior congruencia. 

Que fazer com as situa~oes de trabalho que, sob essa defini-
00, nao sao plenamente capitalistas? Pode·se considera·las como 
refletindo uma situa00 "ainda nao capitalista" num Estado que 
acabara vendo as estruturas capitalistas tornarem·se dominantes. 
Ou, elas podem ser vistas como continua~6es anomalas do passado 
num Estado em que as estruturas capitalistas sao predominantes. 

Nunca ficou inteiramente claro como se determina a "predo
minancia" de urn modo especifico de estrutura~ao das unidades 
de trabalho no seio de uma entidade espacial (o Estado). Numa 
famosa decisao da Corte Suprema dos Estados Unidos, 0 juiz 
William Brenan escreveu a respeito da defini~ao de pornografia: 
"Eu sei 0 que e quando a vejo". Em certo sentido, tanto os liberais 

como os marxistas definiram de modo similar a predominancia 
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do capitalismo: eles sabiam que se dava quando 0 viam. Obvia· 
mente, ha nesse enfoque urn crirerio quantitativo implicito. Toda
via, na medida em que se passa a calcular, e crucial saber 0 que se 
esti caleulando. E ha muito 0 que se contar sobre isto. 

Foi feita uma distin00 entre trabalho produtivo e trabalho 
improdutivo. Embora as defini~oes exatas dos fisiocratas, de Saint
Simon e de Marx fossem muito diferentes, todos eles desejavam 
definir certos tipos de "atividade economica" como nao-trabalho, 

ou seja, nao-produtivos. Isso criou uma brecha enorme e muito 
util na defini00 de capitalismo. Se entre os varios tipos de ativi
dade eliminados como nao-produtivos ha urn numero significati
vo que nao corresponde ao modelo de uma situa00 de trabalho 
capitalista - 0 exemplo mais 6bvio, mas certamente nao 0 unico, 
e 0 servi<;:o domestico -, enta~ torna·se muito.mais facit afirmar 
que "a maior parte" das situa<;:6es de trabalho em certos paises 
enquadra·se nos tipos descritos no modelo, e assim temos efetiva· 
mente alguns paises "capitalistas" nos termos dessa defini~o. Toda 
essa manipula<;:§.o nao setia necessaria se a "norma" deduzida fos· 
se de fato a norma estatistica. Mas nao 0 era, e nao e. A situa<;:ao 
dos trabalhadores livres que trabalham por salarios nas empresas de 
produtores livres e uma situa<;:ao minorirnria no mundo moderno. 
Isso certamente e verdadeiro para a nossa unidade de analise da 
economia mundial. E provavelmente verdadeiro, ou largamente 
verdadeiro, mesmo se empreendermos a analise dentro da estrutu
ra de Estados singulares altamente industrializados do seoulo xx. 

Quando uma "norma" deduzida nao vern a set a norma esta

tistica, ou seja, quando a situa~o abunda em exce<;:6es (anomalias, 
residuos), enta~ devemos indagar se a defini00 da norma serve a 
alguma fun00 util. A analise dos sistemas mundiais afirma que a 
economia mundial capitalista e urn sistema historico particular. 
Portanto, se quisermos vetificar as normas, isto e, 0 modo de 
funcionamento desse sistema concreto, 0 melhor caminho e exa
minar a evolu~o hist6rica desse sistema. Se descobrirmos, como 
de fate ocorreu, que 0 sistema parece conter amplas areas de tra· 
balho assalariado e nao-assalariado, amp las areas de bens 
mercadorificados e nao-mercadorificados e amplas areas de for
mas de propriedade e de capital alienaveis e nao-alienaveis, enta~ 
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devemos pelc menos perguntar se essa "combina<;:§.o" OU mistura 
do chamado livre e do chamado nao-livre nao e ela propria a 
caracteristica definidora do capitalismo como sistema historico. 

Uma vez formulada a questao, nao existem respostas simples. 
Descobrimos que as propon;6es das misturas sao desiguais, espa
cial e temporalmente. Podemos enta~ procurar estruturas que man
tenham a estabilidade de alguma combina<;l\o particular de mistu· 
ras (novamente a tendencia dclica), assim como press6es 
subjacentes que podem estar transformando, com 0 passar do 
tempo, a mistura de misturas (as tendencias seculares). As anoma· 
lias tatnam-se agora, nao exce«>es a serem explicadas, mas pa
droes a serem analisados, invertendo-se assim a psicologia do tra· 
balho cientifico. Devemos conduir que a defmi<;l\o de capitalismo 
que dominou 0 pensamento liberal e marxista do seculo XIX 
explica 0 conceito historiognifico central que nos foi legado. 

v 
o fim do seculo XVIII e 0 comec;o do XIX represent.rn urn. 

reviravolta crucial na hisroria do mundo na medida em que 0 capita
lismo alcan90u finalmente 0 poder estatal e social nos EstadoS<haves. 

Os dais grandes "acontecimentos" que ocorreram nesse penD
do, a Revolu<;l\o Industrial na Inglaterra e a Revolu<;l\o Francesa, 
{oram, afirma-se, cruciais no desenvolvimento da teoria cientifica 
social. Urn simples exame bibliografico permitira verificar que 
uma propor<;l\o notavelmente grande da historia mundial dedi· 
cou-se a esses dais "acontecimentos". Alem disso, uma proporc;ao 
ainda maior dedicou-se a analisar outras "situa¢es" em termos da 
maneira pela qual elas esrno a altura desses dois "acontecimentos". 

A rela<;l\o entre a centralidade historica atribuida a esses "aeon· 
tecimentos" e a defini<;l\o corrente de capitalismo nao e ditlcil de 
elucidar. Ja ressaltamos que 0 conceito de graus de capitalismo 
leva necessariamente a urn exercicio implicito na quantificac;ao, 

• de sorte que podemos verificar quando 0 capitalismo se torna 
"dominante". Essa teoria pressupunha que e possivel e deve ser 
superada uma incompatibilidade entre domina<;ao "econ6mica" e 
poder estatal e social. 
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A Revolu<;l\o Industrial e a Revolu<;ao Francesa sao de interes· 
se porque representam presumivelmente a supera<;l\o de urna in· 
compatibilidade. A Revolu<;l\o Francesa destaca a arena politica. 
De acordo com a fortemente contestada mas longamente acatada 
"interpreta<;3.0 social" atual, a Revolu<;3.o Francesa foi 0 momento 
em que a burguesia expulsQu a aristocracia feudal do poder esta· 
tal e com isso transformou 0 ancien n:gime pre-capitalista num 

Estado capitalista. A Revolu<;l\o Industrial real~a os frutos dessa 
transforma<;l\o. Tao logo os capitalistas assumem 0 poder estatal 
(ou, em termoS smithianos, reduzem a interferencia do Estado), 
torna.se possivel expandir significativamente as possibilidades de 

triunfo de urn sistema capitalista. 
Dados esses pressupostos, e possivel tratar ambos os fenome

nos como "acontecimentos" e concentra];~os nos pormenores 
relativos ao que aconteceu e por que aconteceu dessa maneira 
particular. Os livros sobre a Revolu<;l\o Industrial eostumam de· 
bater qual fator (au quais fatores) foi mais importante para a sua 
ocorrencia, qual foi a sua datac;ao exata equal dos varios aspectos 
abrangidos pelo termo teve mais conseqiiencias para as transfor
ma~oes futuras. Os livros sobre a Revolu<;l\o Francesa eostumam 
debater quando ela come~ou e terminou, que fator ou que fatores 
a desencadearam, que grupos estiveram envolvidos nos proces· 
sos-chaves e como e quando houve altera<;l\o no eleneo de perso· 
nagens equal foi 0 legado da Revolu<;l\o. 

Naturalmente, urn escrutinio tao rigoroso e, em ultima anali
se, tao idiogcifico desses "acontecimentos" suscita inevitavelmen

te 0 ceticismo. Existe urn numero cada vez maior de vozes que 
questionam quao revoluciomirias foram as revolu<;6es. No entan
to, praticamente todas essas analises (tanto dos crentes quanto 
dos ceticos) presumem 0 quadro de referencia analitico que fez 
com que esses dois "acontecimentos" fossem primeiramente assi
nalados: 0 pressuposto de que 0 capitalismo (ou a sua liberdade 
substituta, individual) tinha em certo sentido de "triunfar" em 
algum ponto dentro dos Estados particulares. 

Alem disso, para que nao se pense que a hist6ria e central 
apenas para os historiadores, devemos notar como ela se tornou 
imediatamente central para os exercicios analiticos dos cientistas 
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sociais. A ideia da "Revolu<;ao Industrial" foi transformada no 
processo de uma "revolu<;:ao industrial" ou de "industrializac;:ao" 
e criou toda uma familia de subcategorias e portanto de 
subquestoes: a ideia de uma "decolagem", as no<;oes de socieda
des «pre~industriais" e "p6s-industriais" etc. A ideia da "revolu

¢o burguesa" tornou-se a analise de quando e como a "revolu<;:ao 

burguesa" (ou as classes medias no poder) poderia ou iria acon
tecer. Nao estou sugerindo que esses debates nao se referem ao 
mundo real. Evidentemente, 0 Brasil do seculo xx pode ser 
discutido em termos da industrializa<;ao, ou do papel da burgue
sia nacional, ou da rela¢o entre as classes medias e os militates. 
Mas ainda aqui estao sendo formulados pressupostos-chaves que 
devem set examinados. 

o que a analise dos sistemas mundiais requer e uma avalia
<rao da centralidade desses pretensos "acontecimentos-chaves" 

em termos da longa duree do sistema histarico no qual eles ocor
reram. Se a unidade de analise do mundo moderno e a econo
mia mundial capitalista (e isso ainda continua sendo urn "se"), 
entiio precisaremos perguntar se as disrin<;6es de categorias recebi
das - agricultura e industria, proprietirio de terras e industrial -
representam ou nao urn leitmotiv em torno do qual 0 desenvolvi
mento histarico girou. Sa podemos estar numa fase pas-indus
trial se houver uma fase industrial. Sa pode haver disjun<;ao dos 
detentores do poder estatal e do poder economico se estivermos 
tratando com grupos analiticamente separaveis. Todas essas ca
tegorias estao hoje tao arraigadas no nosso subconsciente que 
quase nao podemos falar sobre 0 mundo sem utiliza-las. A ana
lise dos sistemas mundiais afirma que as categorias que perfa
zero a nossa historia formaram-se historicamente (e em sua maio

ria apenas ha urn seculo pouco mais ou menos). Esra na hora de 
reabri-las para exame. 

Naturalmente, essa histaria predominante e ela prapria ins
pirada pela metafisica dominante do mundo moderno. 0 triun
fo dessa metafisica moderna requereu uma longa luta. Mas 0 

fato e que ela triunfou - no Iluminismo, que nos conduz it sexta 
premissa. 
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VI 

A hisroria humana e inevitavelmente progress iva. 

Com tada a certeza, a ideia de progresso tern tide os seus 
detratores, mas durante dais seculos eles formaram uma minoria. 
Niio induo nessa minoria todos os que criticaram a ideia ingenua 

de progresso e concentraram os seus esfor<;os na dilucidayao do 
assim chamado irracional. 0 que essas pessoas estiveram fazendo 
foi tornar racional 0 irracional. Nem induo ai 0 crescente mime
ro de fieis desiludidos que abrayam uma especie de desesperanya 
ou desespero em relayao ao progresso. Eles sao como os carolicos 
decaidos de urn romance de Graham Greene, sempre em busca 
da fe que tiveram outrora. ..., 

Os verdadeiros conservadores, aqueles que nao acreditam que 
a mudanya ou a melhoria sistematica no mundo e uma atividade 
coletiva desejavel ou fecunda, sao na verdade muito raros no mun
do moderno. Mas note-se, mais uma vez, como os pressupostos 

dominantes circunscreveram os ceticos e seus oponentes. A unica 
resposta it noyao de que 0 progresso e inevitivel parece ter sido 0 

desespero: desespero porque a tese e incorreta, au desespero por
que ela e correta. 

A analise dos sistemas mundiais quer rerirar da ideia de pro
gresso 0 estatuto de uma trajet6ria e estabelece-Ia como uma varia
vel analirica. Pode haver sistemas hisroricos melhores e sistemas 
histaricos piores (e podemos debater os criterias pelos quais julga
los). Nao e certo, em absoluta, que tenha havido uma tendencia 
linear - para cima, para baixo ou em linha horizontal. Pode ser 
que esta tendencia seja desigual, ou talvez indeterminada. Supon
do-se que isso seja possivel, abre-se imediatamente toda uma nova 
arena de analise intelectual. Se 0 mundo teve multiplas instiincias 
e tipos de sistemas historicos, e se todos os sistemas hist6ricos 
rem um principio e urn fim, enta~ nos desejaremos saber alguma 
coisa sobre 0 processo pelo qual ocorre uma sucessao (no tempo
espa<;o) de sistemas hisroricos. 

Isso costuma ser discutido como 0 problema das "transi¢es", 
mas as transic6es rem sido analisadas dentro do paradigma das 
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transforma<;6es lineares. N6s detalhamos 0 processo da transfor· 
ma<;lio no sentido de urn inevitavel ponto final que presumimos 
ser, ter sido, a unica alternativa histOrica real. Mas suponhamos 
que a constru<;lio de novos sistemas histOricos seja urn processo 
estocistico. Teriamos enta~, diante de nos, uma arena totalmente 
nova de atividade intelectual. 

o debate entre "livre-arbitrio" e "determinismo" e urn debate 
antigo. Mas ele foi ocasionalmente travado segundo uma proposi· 
<;lio disjuntiva. 0 que a reabertura da questio das transi~6es faz -
transi,6es tal como elas realmente ocorrem, transi~6es na medi· 
da em que se movem na dire<;lio de resultados incertos - e sugerir 
uma formula<;lio diferente desse debate. Talvez seja por isso que 
aquilo que chamamos de «determinismo» seja em grande parte 0 

processo interno aos sistemas hist6ricos nos quais a "logica" do 
sistema e traduzida num conjunto de estruturas institucionais que 
se movem e se refor<;am por si mesmas. Mas pode ser tambem 
que aquilo que chamamos de "livre-arbitrio" ocorra em grande 
parte no processo de "transi~o" em que, precisamente por causa 
do rompimento entre essas mesmas estruturas, as verdadeiras alter
nativas hist6ricas sao amplas e dificeis de predizer. 

Isso entio encaminharia a nossa aten<;lio para 0 estudo do 
modo preciso pelo qual esses processos estocasticos funcionam. 
Pode ser que eles nao sejam em absoluto estocisticos, mas te
nham uma chave oculta interna, ou pode ser que a chave oculta seja 
algum processo que mantem estoca.sticos esses processos (ou 
seja, nao realmente sujeitos a manipuIa<;lio humana). Ou pode 
ser, 0 que sem duvida e menos aceitivel para os atuais habitantes 
do globo, que Deus esteja jogando dados. Nao sabemos senao quando 
observamos. Podemos, natural mente, nao saber mesmo quan
do observamos. Mas como e que observamos? Isso nos leva aos 
ultimos e mais profundos dos pressupostos, os pressupostos 
concernentes a natureza da ciencia. 

VII 

A ciencia e a busca das regras que sintetizam 0 mais sucinta
mente possivel por que as coisas sao como sao e como acontecem. 
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A ciencia moderna nao e uma filha do sernlo XIX. Ela remon· 
ta pelo menos ao skulo XVI, ou talvez ao skulo XIII. Ela investiu 
fortemente contra 0 lado determinista da equa<;lio, contra 0 lado 
da linearidade e da concisao. Os cientistas trouxeram para sob 
sua egide urn numero cada vez maior de dominios do universe, 
sende 0 mundo humano, sem duvida alguma, 0 ultimo desses 
dominios. Foi em nome dessa tradi<;:ao que a ciencia social 
nomoretica se afirmou. 

A metodologia adotada pela ciencia social nomotetica emu· 
lou os principios b:isicos de suas social mente bem·sucedidas 
preclecessoras, as ciencias naturais: investigaif3.o precisa, sistema
tica e empirica, e depois a indu<;lio que conduz as teorias. Quanto 
mais elegante e a teoria, mais avanyada e a ciencia. As aplica<;6es 
praticas se seguiriam naturalmente. A ciencia,.social nomotetica 
tern sido obcecada pot suas inadequayoes - numa compara<r3-o 
com a fisica -, mas sustentada POt sua certeza de que a ciencia e 
cumulativa e linear. 

Em nossas duvidas referentes aos pressupostos previos tern 
havido, implicita - isso agora deve ficar claro -, uma outra visao 
da ciencia. Se rejeitarmos a utilidade da distin,ao nomotetica· 
idiogcifica, estaremos entio lanyando duvidas sobre a utilidade 
da visao newtoniana da ciencia. Nao fazemos isso, como os idiogni
ficos 0 fizeram, com base na peculiaridade da investiga<;lio social 
(os seres humanos como atores reflexivos). Duvidamos tambem 
da sua utilidade para as ciencias naturais (e de fato surgiu nas 
duas ultimas decadas urn impulso em dire~ao a uma ciencia natu
ral nao-linear, na qual os processos estocisticos sao cruciais). 

Especificamente, em termos daquilo que temos chamado de 
ciencia social hist6rica, nos levantamos a questao de saber se 0 

metodo que consiste em ir do concreto para 0 abstrato, do parti
cular para 0 universal, deve ser invertido. Talvez a ciencia social 
histOrica deva come,ar com 0 abstrato e caminhar na dire,ao do 
concreto, terminando com uma interpreta~ao coerente dos pro
cessos de sistemas hist6ricos particulares que explicam de maneira 
plausivel 0 modo como eles seguiram uma via hist6rica particular. 
o determinado nao e 0 simples, mas 0 complexo ou, na verdade, 
o hipercomplexo. E, naturalmente, nenhuma situa~ao concreta e 
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mais complexa do que os longos momentos de transi<;iio em que 
as mais simples coa~6es se aniquilam. 

A hist6ria e a ciencia social assumem as suas atuais formas 
dominantes no momenta do mais completo e inequivoco triunfo 
da logica do nosso sistema atual historico. Elas sao filhas da logi· 
ca. No entanto, estamos vivendo atualmente no Longo momento 
de transi<rft0 em que as contradi<;:6es desse sistema tornaram im

possivel continuar a ajustar a sua maquinaria. Estamos vivendo 
num periodo de verdadeira op<;iio hist6rica. E esse periodo e in· 
compreensivel na base dos pressupostos desse sistema. 

A analise dos sistemas mundiais e uma exorta<;3.o a constru
<;iio de uma ciencia social hist6rica que se sinta a vontade com as 
incertezas da transi<;iio, que contribua para a transforma<;iio do 
mundo ao esclarecer as op~6es sem apelar para a muleta de uma 
cren~ no triunfo inevitavel do bern. A an:ilise dos sistemas mun· 
diais e uma exorta<;iio a abertura das janelas que nos impedem de 
explorar muitas arenas do mundo reaL A analise dos sistemas 
mundiais nao e urn paradigma da ciencia social historica. E uma 
exorta<;iio a urn debate acerca do paradigma. 

-

ANALISE DE CLASSESl 

Ralph Miliband 
. ., 

I 

A no<;iio de analise de classes, em sua forma marxista elassica, 
contem uma ampla pretensao: a de que ela constitui urn poderoso 
principio organizador da analise social e politica e proporciona 0 

melhor metodo disponivel capaz de dar sentido e coerencia tOOri· 
cos e empiricos a vasta acumula<;iio de dados de todos os tipos que 
comp6em 0 registro historico e a vida atual da sociedade. Minha 
inten<?o neste ensaio e demonstrar que, contrariamente a opi
niao corrente, e nae menos em muitos setores da esquerda, a 
pretensao e justificada; mas proponho faze-Io com base numa ver· 
sao urn tanto modificada do "modelo" marxista da an:ilise de classes. 

o pr6prio Marx, cumpre lembrar, advertiu sarcasticamente, 
numa carta de 1877, contra qualquer tentativa de usar "como 
uma chave-mestra uma teoria hist6rico-filosofica geral cuja supre
ma virtude consiste em set supra-historica".2 A advertencia foi 

1 Sou grato a Anthony Giddens por alguns comentirios muito pertinentes 
sobre este ensaio. 

2 K Marx a Otechestvenniye Zapiski. novembro de 1877. em Marx e Engels. 
1956, p.379. 
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bem recebida, mas nao creio que 0 tipo de analise de classes aqui 
proposto caia sob 0 rotulo "supra-historico" ou "historico-filosofi
co": pelo contrario, ela est:i. firmemente assentada na realidade 
hist6rica e contemporanea. 

Engels, por sua vez, escrevendo dois anos ap6s a mOtte de 
Marx, proclamava que: 

foi precisamente Marx quem primeiro descobriu a grande lei do 
movimento da hisroria, a lei segundo a qual rodas as lutas hist6ricas, 
quer elas se deem no dominic politico, religioso, filosofico ou num 
Dutro dominic ideologico qualquer, sao de fato a expressao mais ou 
menos clara das lutas entre classes sociais. (Engels, 1950, p.223) 

Essa lei, acrescentava Engels, a tipica maneira engeliana, teve 
"para a historia 0 mesmo significado que a lei da transformac;ao 
da energia teve para a ciencia natu-ral". 

A referencia a "leis" em relac;ao as coisas humanas (ou, nesse 
caso, a referencia it autoridade de Engels) esm atualmente meio fora 
de moda_ A direita alega que qualquer menc;ao a essas "leis" na 
hist6ria ou nas ciencias sociais e vista como uma intolenivel arro
giincia doutrimiria que aponta diretamente na direc;ao do Arquipe
!ago Gulag; e grande parte da propria esquerda marxista foi acome
tida por uma grande duvida acerea de are que ponto 0 materialismo 
hist6rico poderia ser apropriadamente reivindicado como instru
mento de analise. Ademais, a analise de classes veio a ser cada VOl 

mais denunciada de dentro da esquerda como urn "reducionismo 
de classes" simplista, totalmente incapaz de explicar aspectos cruciais 
da realidade social, como 0 patriarcado, 0 racismo, 0 nacionalismo, 
a construyao do Estado, os sistemas comunistas etc. Por razCes que 
serno discutidas mais adiante, ereio que essas criticas sao equivoca
das, e quero reiterar desde ja a convic¢o que inspira este ensaio, ou 
seja, que a analise de classes, adequadamente entendida, constitui 
efetivamente urn construto te6rico de valor ineompanivel. 

II 

o ponto de partida da analise de classes no marxismo foi a 
famosa passagem do Manifesto Comunista na qual Marx e Engels 
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declararam que "a historia de toda a sociedade que existiu ate 
agora e a historia da luta de classes"_ 

Homem livre e escravo, patricio e plebeu. senhor e servo, mes
tre de guilda e artifice - numa palavra, opressor e oprimido - estive
ram numa constante oposi'rao urn ao outro, travaram uma luta 
ininterrupta, ora aberta, ora oculta, uma luta que a cada vez terminou 
ou numa reconstTuyao revolucionaria da sociedade em geral ou na 
ruina comum das classes em conflito. (Marx & Engels, 1976, p.482) 

Nessa coneep<;:ao, a analise de classes e com efeito uma and
lise da luta de classes: e um modo de analise que procede da 
cren~a segundo a qual a luta de classes constituiu 0 fato crucial 
da vida social desde 0 passado remoto ate 0 presente_ Ele est:i. 
primordialmente preocupado com a base e o~ mecanismos des
sa luta, com 0 carater dos protagonistas, as furmas que a luta 
assume, as razces das diferen<;:as nessas formas de urn periodo 
para outro em qualquer sociedade e entre sociedades, os 
construtos ideologicos sob os quais a luta e travada e outras 
questoes analogas que podem servir para lan~ar luz sobre diver
sas facetas da vida e dos processos sociais. 

Na visao marxista classica, os protagonistas da luta de classes 
sao, de urn lado, os proprietarios dos meios de produ<;:ao e, do 
outro, os produtores; esses protagonistas esrao engalfinhados num 
confHto que e inerente, "estruturalmente" determinado e implicito 
em sua respectiva localizac;ao no processo de produ~ao_ Os pro
priet:i.rios sao inelutavelmente levados a tentar extrair a quantida
de maxima de mais-valia que e possivel extrair dos produtores nas 
condiy6es hist6ricas dadas, enquanto os produtores sao similar
mente levados a tentar minimizar essa quantidade e a produzir 
sob as condi<;:6es menos onerosas possiveis. A importlncia decisi
va que Marx atribuia a essa re!ac;ao entre propriet:i.rios e produto
res para 0 conjunto da organizac;ao e da vida da sociedade est:i. 
claramente expressa em outra conhecida passagem de 0 Capital: 

Em cada caso, e na relayao direta dos proprietarios dos meios 
de produyao com os produtores imediatos ... que encontramos 0 

segredo mais profundo. a base oculta de todo 0 ediflcio social e, 
portanto, tambem a forma politica da rela'fao entre soberania e de
pendencia_ (Marx, 1981, p.927) 

,,~~~~'';!''~'"'''-",~'.'. 
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Essencialmente, a rela<;a:o entre proprietarios e produtores e 
uma rela<;a:o de exploTa,ao, termo que tem fortissimas conota<;6es 
normativas mas que tambem pode ser usado num sentido tecnico 
para denotar a apropria<;a:o da mais-valia e a aloca<;a:o do produto 
excedente por pessoas sobre as quais os produtores rem pouco ou 
nenhum controle, num processo de produ<;a:o sobre 0 qual os 
produtores tem igualmente pouco ou nenhum centrole. A explo
ra<;a:o nao e um desenvolvimento peculiar do capitalismo. Como 
observou Marx,3 

o capital nao inventou a mais-valia. Onde quer que uma parte da 
sociedade possua 0 monop6lio dos meios de produ~o, 0 ttabalha
dor, livre ou nao-livre, cleve acrescentar ao tempo de trabalho neces
sario a sua propria manuten~o uma quantidade extra de tempo de 
tTabalho a Hm de produzir os meios de subsistenda para 0 proprie
tirio dos meios de produ<;iio. (Marx, 1976, p.344) 

No entanto, e como 0 proprio Marx reconhecia, a questao 

da apropria<;a:o e da aloca,ao da mais-valia e muito mais compli
cada do que essa formula,ao sugere. Todas as sociedades preci
sam de se apropriar de uma parte do produto dos produtores 
para propositos como a manuten<;a:o dos jovens, dos doentes e 
dos velhos, investimento para nova produ<;a:o e posterior distri
bUi<;a:o, 0 fornecimento de servi~os coletivos etc. Numa socieda
de sem classes, todavia, a apropriayao ocorreria apenas para esses 

propositos. Em outras palavras, nenhuma parte do produto 
seria apropriada em virtude de direitos de propriedade, ou de 
posi<;a:o privilegiada, ou sem a livre concordancia dos produto
res. Em tais circunsrnncias, a apropria~o da mais-valia e a aloca~o 

de parte do produto a beneficiarios outros que nao os produto
res nao seria explorayao. 

3 Marx tambem observou que"o que distingue as varias forma~oes econOmicas 
da sociedade - a distint;ao entre, por exemplo, uma sociedade base ada no 
trabalho escravo e uma sociedade baseada no trabalho assalariado - e a for
ma pela qual essa mais-valia e em cada caso extorquida do produtor imediato, 
a trabalhador" (Marx, 1976. p. 325). 
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III 

A enfase marxista na extra¢o da mais-valia como 0 aspecto 
crucial da vida social parece-me inteiramente justificada. 0 pro
blema, contudo, e que esse foeo de analise e por demais estreito e 
tende a obstruir, ou pelo menos a lan<;at na sambra, urn aspecto 

correlato do processo de explora<;a:o, a saber, a domina,ao. 0 que 
pretendo sustentar aqui e que a analise de classes esti preocupada 
basicamente com um processo de domina<;a:o e de subordina<;a:o 
de classes, 0 que constitui uma condi<;iio essencial do processo de 
explora<;a:o; ou, para formular a questao em outros termos, a explo
ra~ao, no sentido em que foi definida aqui, sempre foi 0 prin
cipal objetivo da domina,ao. Por outro lado, a explora<;a:o nesse 
sentido nao e de maneira alguma 0 unico oQietivo da domina
<;ao; 0 patriarcado, por exemplo, como forma de dominayao, 
propicia aos seus beneficiarios vantagens outras que nao a ex

tra<;a:o de mais-valia. 
o exemplo do patriarcado sugere a razao para se usar 0 foco 

da domina<;a:o na analise de classes, ja que amplia 0 marco em que 
se consideram as rela~oes de classes ou as lutas de classes e, por 
isso, abarca varios aspectos que 0 foco exclusivo na explora~o 
tende a obscurecer ou a nao levar em conta. Ademais, esse foco 
ampliado relaciona os fenomenos de explora<;a:o com 0 seu con
texto social e politico mais amplo e remove dele uma certa estrei
teza "economica" que a enfase exclusiva na explorayao encoraja_ 

1550 nao deve de modo algum ser tom ado como uma 
subestima<;a:o da importancia da explora<;a:o. A explora<;a:o e de 
crucial imporrnncia, mas e a domina~o que a torna possivel. A 

enfase na domina<;a:o nao implica tampouco uma divergencia em 
rela<;a:o a perspectiva do proprio Marx. Pelo contrario, ela serve 
para lanc;ar luz sobre 0 tema que esrn no cerne do pensamento e 
empenho de Marx, a necessidade de criar uma "sociedade verda
deiramente humana", onde sao abolidas as rela¢es de domina

yao e de coer~o. E essa preocupayao com a domina~o e com a 
explora<;a:o que torna possivel, que inspira cada pagina de 0 Capi· 
tal, obra que poderia muito bem ser chamada de um tratado acer
ca da domina<;a:o sob 0 modo de produ<;a:o capitalista. 
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Num trabalho recente, Erik Olin Wright sugere que a enfase 
na dominayao e de certo modo incompativel com a enfase na 
explora~ao. Refere-se a tendencia, nas "conceitualiza<;6es 
neomarxistas de estrutura de dasse", de "substituir a dominavao 
pela explorayao" e fala de uma "passagem para urn conceito de 
classes centrada na domina<;ao"j e expressa 0 temor de que "as 
conceitos de classes centrados na domina<?o tendem a resvalar 
para a abordagem das 'multiplas opressoes' para se entender a 
sociedade ... A classe, portanto, torna-se apenas uma dentre as 
muitas opressoes, sem nenhuma centralidade particular para a 
analise social e historica" (Wright, 1985, p.56, 57). 

Mas tais conseqiiencias na~ se seguem necessariamente da 
enfase na domina<;ao, e decerto nao se pretende aqui que issa 
ocorra. A explora<;ao continua sendo 0 objetivo essencial da do
minayao. Mas 0 foeo na dominayao tern as vantagens acima men
cionadas e tambem permite urn exame e uma identifica¢o mais 
abrangentes e realistas dos protagonistas da luta de classes. Com 
esse foco, a c1asse dominante na sociedade de classes deixa de ser 
definida unicamente em termos da propriedade dos meios de pro
du<;ao. Falando de forma mais apropriada, uma classe dominante 
em qualquer sociedade de classes e constituida em virtude de seu 
controle efetivo sobre tres fontes principais de dominayao: os 
meios de produyao, onde 0 controle pode envolver {e em geral 
envolveu} a propriedade desses meios, mas nao precisa necessaria
mente faze·lo; os meios da administra<;ao e coeryao do Estado; e 
os principais meios para estabelecer a comunica<;<io e 0 consenso. 

Cada uma dessas tres formas e parte de uma estrutura de 
dominayao. Uma classe que possua ou controle os meios de pro
du<;ao deve tambem ter uma adequada seguran<;a, pelo menos, 
com rela<;ao il boa vontade e il proteyao daqueles que controlam 
os meios de administra~ao e coer~aoj e os que controlam 0 Estado 
devem ser capazes de confiar na cooperayao daqueles que pos· 
suem ou controlam os meios de produyao. E prov:ivel que os prin
cipais meios para estabelecer a comunica<;<io e a aprova<r3-0 decor· 
ram do controle dos outros dois meios. 

Tam'bem nessa instancia a enfase na n~o de controle nao 
pretende de modo algum subestimar a importancia da propriedade: 
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obviamente ela continua sendo de fundamental importl.ncia na 
vida da sociedade capitalista, permeia qualquer de seus aspectos 
e continua sendo a principal fonte de poder administrativo nas 
empresas capitalistas de medio e pequeno porte. Mas ela nao e 
urn pn.~·requisito essencial para 0 controle das principais fontes 
de poder na sociedade capitalista - 0 poder corporativo e 0 po· 
der do Estado. 

o controle efetivo para fins de explorayao e perfeitamente 
possivel sem a propriedade pessoal: embora 0 clero, na Idade 
Media, nao possuisse as terras que controlava, essa falta de proprie
dade pessoal nao 0 impediu de extrair a mais-valia dos produto· 
res que estavam sob seu centrole. A mesma ceisa, no cenario 
contemporaneo, se aplica aos altos executivos e administradores 
das grandes corpora~6es, que podem possuil..,apenas uma peque
na parte, ou nenhuma, das firmas por eles dirigidas. 0 que estava 
errado na tese da "revolu~ao empresarial" nao era 0 fato de 
apontar para urn processo de '(empresarializa~ao" nas empresas 
capitalistas de grande porte (embora ela exagerasse a rapidez do 
processo), mas 0 de atribuir aos altos executivos e administradores 
objetivos muito diferentes daqueles dos empresarios-propriet:irios 
e administradores; alem dis so, os administradores das empresas 
estatais sao perfeitamente capazes de atuar como extratores de 
mais-valia, mesmo que nao detenham nenhuma parte das em
presas por eles dirigidas. 

o proprio Estado e urn extrator maior de mais-valia, tanto 
como empregador quanto como coletor de impostos; e capaz de 
envolver-se no processo de extrayao em virtude de seu controle 
do poder estatal, sem ter nada a ver com a propriedade pessoal 
que intervem nesse processo. A tributayao sempre foi e continua 
sendo urn aspecto crucial do processo de extrayao de mais-valia e 
requer nao a propriedade, mas 0 controle efetivo dos meios de 
administra~ao e coen;ao. 

IV 

Nas condi<;oes do capitalismo contemporaneo, 0 poder eco
nomico - significando, com efeito, 0 controle do poder corporativ~ -
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e 0 poder estatal - significando 0 controle dos meios de adminis· 
tra<;ilo e coer<;ilo do Estado - sao institucionalmente separados, 
conquanto os vinculos entre as duas formas de poder sejam nu· 
merosos e estreitos. Em decorrencia dessa separa¢o institucional, 
aquilo que aqui (tornado de emprestimo a C. Wright Mills) sera 
chamado de «elite do poder" das sociedades capitalistas avan<;a· 
das se compOe de dois elementos. Por urn lado, ha as pessoas que 
cantrolam as poucas centenas de grandes empresas industriais, 
financeiras e comerciais no setar privado da economia, as quais se 
pode acrescentar as que controlam as industrias dos meios de 
comunica<;ilo do setor privado (e que podem, naturalmente, in· 
cluir algumas das pessoas que controlam outros setores capitalis· 
tas). Por outro lado, ha as pessoas que controlam as posi~oes de 
camanda do sistema estatal - presiclentes, primeiros-ministros e 
seus colaboradores imediatos, as pessoas que ocupam altas posi· 
¢Os no servi~s civil, militar e de policia, no judiciario e (pelo 
menos em alguns sistemas, como no norte-americana) no legislativo 
- e esse elemento inclui tambem as pessoas que controlam as 
empresas publicas ou estatais e a midia no setor publico.' 

Essa elite do poder constitui a camada superior da classe do
minante nessas sociedades. A cutra, e muito maior, parte dessa 
classe tambem apresenta dois elementos distintos: de urn lado, as 
pessoas que possuem e controlam urn grande numero de firmas 
de porte medio, formando uma vasta rede de empresas muito 
diversas cujo porte foi reduzido pelos gigantes corporativos e que 
nao obstante constituem uma parte substancial da atividade capi· 
talista total; do outro, uma ampla classe profissional de homens e 
mulheres (principalmente homens), composta de advogados, conta· 
dores, cientistas, arquitetos, medicos, funciomirios civis e militares 

4 Em The Power Elite [A elire do poder! (1956), Mills descreveu a elite do poder 
nos Estados Unidos como composta de tres diferentes elementos: os "presi
dentes" das "cento e ,tantas corpora¢es que, medidas pelas vendas e peto 
capital, sao as maiores" (p. 126); os "dirigentes politicos" - os detentores dos 
principais postos de comando" do Estado; e os militares de alta patente. De 
minha parte, MO vejo raza.o alguma para converter os militares num elemento 
separado e quase aut6nomo na elite do poder: seria mais exato ve-Ios como 
parte de urn sistema de Estado. 
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de media categoria, professores e administradores veteranos na 
educa<;ilo superior, peritos em rela¢os publicas e muitos outros. 
Eles formam os niveis superiores da parte «credencializad." da 
estrutura social e muitos sao empregados, em tempo integral ou 
p.rcial, pel.s empresas ou pelo Estado capitalistas ou trabalham 
sem depender de qualquer urn deles. 

Juntos, os elementos comerciais ou profissionais dess. parte 
da classe dominante comp6em a burguesia das sociedades capita· 
listas avan<;adas da atualid.de - que costuma ser equivocadamen· 
te chamada de "classe media" ou "classe media alta". Essa burgue
sia se distingue da elite do poder em virtude de nao ter nada que 
possa ser chamado de seu poder. No entanto, ela faz parte da 
classe dominante porque os seus membros exercem urn grande 
poder em termos econ6micos, sociais, politiet>s e culturais, nao 
apenas na sociedade em geral mas tambem em varias parte do 
Estado. E entre elas, e na elite do poder, que devem ser encontra· 
das as pessoas que detem uma parte muito desproporcional de 
riqueza pessoal, e e a classe dominante como urn todo que esti. 
nos niveis altos e superiores da escala de renda. E tambem princi· 
palmente nas fileiras da burguesia que se recrutam os membros 
da elite do poder, e e as suas fileiras que retornam os membros da 
elite do poder que deixaram, por razoes de idade ou de rebaixa· 
mento, de fazer parte dela. 

Obviamente, a classe dominante esta longe de ser homoge
nea: mas nenhuma classe 0 e. Existem importantes diferen<;as e 
conflitos a serem encontrados nao somente entre interesses capi
talistas e 0 Estado, mas tambem dentro deles. A classe capitalista 
compreende diferentes, e por vezes conflituosos, agrupamentos e 
"fra¢es". Divergencias e choques muito pronunciados ocorrem 
constantemente entre diferentes segmentos do sistema estatal: 
funcionarios civis de alto nivel e seus "patr6es" politicos, os mili
tares e 0 governo, 0 judiciario ou 0 legislativo e 0 executivo, 0 

governo central e 0 governo subcentraL Pelo menos esse e 0 caso 
nos regimes democratico-capitalistas que neste seculo tern sido 
caracteristicos das sociedades capitalistas mais adiantadas. Tais 
conflitos sao escondidos da luz do dia nos regimes autoritarios, 
mas nao obstante eles perduram nesses regimes. 
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Alem disso, apesar das diferen<;as e dos conflitos que permeiam 
a classe dominante, em geral elas permanecem suficientemente 
coesas para assegurar que seus objetivos comuns sejam eficazmente 
defendidos e propostos. [sso vale particularmente para a elite do 
poderj existem mais "traidores da dasse" na burguesia, embora 
continuem sende uma minoria relativamente pequena. Muitas 
das diferen<;as na elite do poder sao pouco mais do que espuma da 
politica: novas hoje, ultrapassadas amanha, e devem grande 
parte de sua breve notoriedade aos "comentaristas" em busca de 
sensacionalismo. Outras diferenc;as podem ser mais serias e en
volvem importantes op~6es politicas. Mas todas essas diferen<;as e 
todos esses conflitos tarnam-se relativamente insignificantes quan
do comparados com as vastas e cruciais areas de concordancia 
entre a maiaria dos membros das classes dominantes. Porque, 
embora possam divergir muito em rela~ao aquilo que desejam 
precisamente, tais pessoas concordam firmemente quanta aquila 
que nao desejam e isso abrange algo que lhes poderia parecer 
uma amea<;a a estrutura de poder, privilegio e propriedade de que 
sao os principais beneficiarios. A elite do poder e a vasta maio· 
ria da burguesia dos paises capitalistas avan~ados (assim como, 
na verdade, de todos os outros paises capitalistas, seja qual for 0 

seu estigio de desenvolvimento) sao unanimes a esse respeito, 
para mio dizer nada de sua oposic;ao ao "comunismo", termo 
que recebeu um grau de elasticidade suficiente para cobrir qualquer 
desafio odioso. 

Tampouco, pode·se acrescentar, 0 alto grau de congruencia 
ideologica e politica que caracteriza as classes dominantes nos 
paises capitalistas adiantados foi muito afetado pela chegada ao 
sistema dos governos social-democraticos. Tais intrus6es podem 
causar tensao e dificuldades, mas nunca enfraqueceram a parceria 
(com a ex~o do Chile) entre poder corporativ~ e poder estatal.' 
A razao disso e muito simples, a saber, que os governos social
democraticos sempre tern estado preparados para desistir de seus 
objetivos e politicas e acomodar·se ao poder corporativo. Se um 

5 Para uma discussao da noyao de "parceria" nesse contexto, ver Miliband, 
1983, 1985. 
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governo socialista far eleito e insistir em realizar as trans forma· 
~6es fundamentais na estrutura da riqueza e do poder nas quais 
esm empenhado, ele vera a parceria dissolvida e substituida por 
uma hostilidade e uma oposi~o implac:iveis, e tern de forjar uma 
nova parceria, dessa vez com a classe subordinada. 0 texto desse 
"roteiro" ate agora nao foi escrito: 0 proprio "roteiro" pertence 

aos anos 90 e possivelmente para alem deles. 
Seja como for, a classe dominante constitui uma das duas 

classes principais, "fundamentais", que a analise de classes precisa 
levar em conta. A outra e a classe subordinada da sociedade capi· 
talista, que compreende uma vasta maioria de sua popula~o e 
cuja maior parte se comp6e, pelo menos nas condi~6es do capita
lismo adiantado, dos trabalhadores e seus dependentes - a "classe 
trabalhadora", propriamente falando, uma·tJ.asse extremamente 
variada, diversa, dividida com base na ocupa~o, habilidade, gene· 
ro, ra<ra, etnicidade, religiao, ideologia etc. 

Tais divis6es sao evidentemente de grande import:i.ncia politi· 
ca e rem um peso muito grande na hist6ria das sociedades capita· 
listas, sem falar nos movimentos trabalhistas; tornaremos a falar 
disso neste mesmo capitulo. Mas 0 que precisa ser entendido e 
que a no~o atualmente em yoga de que a "classe trabalhadora" 
esrn diminuindo repousa sobre urn equivoco quanta ao significa
do do termo. 0 componente industrial, manufatureiro, da classe 
openiria esrn de fato diminuindo, mas a dasse operaria como urn 
todo, as pessoas cuja fonte de renda exclusiva e a venda da sua 
for<;a de trabalho (ou que dependem sobretudo da folha de paga· 
mentos do Estado), cujo nivel de renda situa-os nos "grupos de 
renda" baixa au inferiores, cujo poder e responsabilidade individual 
no trabalho e fora dele e baixo ou virtualmente inexistente - essa 
classe de pessoas tem aumentado, e nao diminuido, com 0 passar 
dos anos. A classe trabalhadora, nesse sentido, compae-se de ope
rarios e de funcionarios de escrirorio e seus dependentes e de 
uma variedade de homens e mulheres dedicados a ocupa~6es vol· 
tadas para os servi~os e distribui~o. Qualquer que seja a conscien· 
cia que possam ter ou nao ter de seu status de "prolernrio", eles 

constituem uma ampla maioria da popula~o. 
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A classe dominante e a classe trabalhadora representam res
pectivamente 0 vertice e a base da piramide caracteristicos da es

trutura social das sociedades capitalistas avanyadas. Entre ambos 
deve·se encontrar tambem uma pequena burguesia substancial, e 
essa classe compoe-se igualmente de dois diferentes elementos ou 
subclasses; primeiro, um conjunto desigual de pequenos negocian
tes, lojistas, comerciantes e artesaos auronomos que sao os peixes 
miudos da empresa capitalista; e, segundo, uma grande e sempre 
crescente subclasse de homens e mulheres semiprofissionais, 
supervisores contratados como funciomirios assalariados nas 
empresas capitalistas ou nas agendas administrativas, de previ

dencia social, de controle, de coer,ao e de servi,o do Estado -
assistentes sociais, funcionarios governamentais locais etc. Embora 

num nivel da piriimide social diferente do da classe trabalhadora, 
tais pessoas sao tambem, na verdade, parte da populal'iio subordi
nada das sociedades capitalistas adiantadas. [sso nao significa que 
eles, tanto quanta a classe trabalhadora, sejam politicamente sem 
importiincia; significa apenas que 0 montante de poder e respon
sabilidade individuais de que dis pOem e muito limitado. E 0 fato 
de serem parte da populal'iio subordinada tampouco significa que 
eles sejam necessariamente conscientes de sua posi~o subordina

da. A nol'iio de consciencia suscita quest6es totalmente diversas 
em rela~ao ao problema de sua posi'rao "objetiva" na sociedade. 

T udo 0 que se deve dizer sobre isso aqui e que a pequena burgue
sia envolvida nas empresas de pequeno porte tem sido, falando de 
urn modo geral, de uma tendenda direitista muito pronunciada, 

enquanto a pequena burguesia subprofissional e supervisora tem 
constituido uma nova "aristocracia do trabalho", cuja parte subs

tancial de seus membros exibe tendencia esquerdista. 
Para cornpletar 0 quadro, cleve-se mencionar uma "subclasse" 

que est:i. bem na base da piriimide, oriunda da classe trabalhadora 
e que sob certos aspectos ainda faz parte dessa classe, embora 
tambem se distinga dela: os desempregados mais ou menos per
manentes, os membros da classe trabalhadora idosos, cronica

mente enfermos au invalidos e os que sao incapazes, por outras 
razces, de encontrar a seu espayo no "mercado de trabalho". 

I~ ~ 
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Evidentemente, as pessoas localizadas em diferentes pontos 
da piriimide nao sao totalmente imoveis: h:i um certo movimen
to, muito limitado, para cima, e urn certo movimento para baixo, 
e os diferentes niveis da piriimide nao sao separados por linhas 
divisorias rigidas. Mas nem a mobilidade social nem as fronteiras 
indistintas mudam 0 fato de que a piriimide e uma dura, salida 
realidade e de que as diferenyas entre a classe situada nos niveis 
superiores da pit-amide e as classes situadas nos niveis inferiores 
sao de fato muito grandes em termos de riqueza, renda, poder, 
responsabilidade, estilo e qualidade de vida e tudo 0 mais que 
compoe a textura da existencia. [sso pode ser deplorado, ou lou
vado, ou declarado lament:i.vel mas inevit:i.vel, ou visto de outro 
modo qualquer. 0 que nao se pode ou nao se deve fazer e ignorar 
a existencia de tais divisoes e a imporrnncia . ..,ucial que elas tem 
para a vida da sociedade onde ocorrem. 

v 
Em face da estrutura e do modo de produl'iio sociais das so

ciedades capitalistas adiantadas, as tarefas da analise de classes 
sao bastante simples. Primeiro, a analise de classes envolve a iden· 
tifical'ii0 minuciosa das classes e subclasses que compoem essas 
sociedades - em outras palavras, 0 desenho de urn "mapa social" 
que seja 0 mais pormenorizado e preciso possivel e inclua as nu
merosas complexidades que envolvem a natureza da classe. Se
gundo, a analise de classes deve demonstrar as estruturas e os 
mecanismos exatos de dominac;ao e explorac;ao nessas sociedades 
e as diferentes maneiras pelas quais a mais-valia se extrai, apro
pria-se e aloca-se_ Terceiro, e de maneira correlata, a analise de 
classes deve estar preocupada com 0 conflito entre classes, sobre
tudo entre 0 capital e 0 Estado, de um lado, e 0 trabalho, do 
outro, embora se deva tambem prestar atenc;ao as press6es exercidas 
sobre outras classes e agrupamentos, como, por exemplo, as dife
rentes setores da pequena burguesia ou os movimentos sociais 
com suas queixas e reivindicay6es espedficas. 

As lutas com as quais a analise de classes est:i. preocupada 
assumem uma multiplicidade de formas e expressOes, mas pode-se 

d 
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situa-las em duas categorias gerais_ De urn lado, a classe dominan
te procura naturalmente, acima de qualquer outra coisa, defen
der, manter e fortalecer a ordem social, e 0 faz (com a maior 
convio;ao e sinceridade) em nome do interesse nacional, da liber
dade, da democracia ou do que quer que seja_ Essa classe domi
nante 0 0 que se pode adequadamente (e de fato literalmente) 
chamar de a principal classe conservadora da sociedade, 0 que 
obviamente nao significa que auttas classes nao podem set con
servadoras ou nao podem incluir muitas pessoas devotadas it causa 
conservadora_ Do outro lado, a classe subordinada, ou pelo me
nos a minoria ativista dentro dela (importante distin<;iio), est:! 
envolvida num processo permanente de pressao de baixo para 
cima que toma sempre uma dentre duas form as_ E exercida ou 
para modificar ou melhorar as condi<;6es nas quais a subordina
<;3.0 e vivenciada ou para erradicar por complete a subordinayao. 
A primeira est:! preocupada sobretudo com melhorias e reformas, 
locais e nacionais, grandes au pequenas, dentro da estrutura do 
capitalismo, e nao procura ir alom dessa estrutura_ Ja a segunda 
procura ultrapassar essa mesma estrutura e e, nesse sentido, uma 
empresa revolucionaria. Os movimentos operarios dos paises ca
pitalistas avan~dos rem procurado em sua maioria exercer a pri
meira dessas duas formas de pres sao_ E igualmente possivel consi
derat formas de pressao que, embora de carater "reformista" , rem 
objetivos revolucionarios na medida em que as reformas sao bus
cadas para realizar no devido tempo a transforma<;iio fundamen
tal- "revolucionaria" - da ardem social. Esse tipo de "reformismo 

. revolucionario" foi teoricamente 0 caminho tra~do pela social· 
democracia europoia antes de 1914, mas nao 0 0 caminho que 
posteriormente veio a ser seguido.6 

E evidente que a classe dominante e seus aliados nao sejam 
conservadores no sentido de sempre rejeitarem toda e qualquer 
reforma_ Seu objetivo 0 defender e fortalecer a ordem social exis
tente, e isso pode muito bern envolver a aceita¢o da reforma 
como 0 preyo a ser pago para a contenyao e a sujeic;ao da pressao 
de baixo para cima, onde outras classes e subclasses podem, em 

6 Sobre isso, ver, por exemplo, Uebman, 1986. 
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todo caso, ter fortes disposic;6es conservadoras. No entanto, a 
luta de classes e a pressao de baixo para cima rem sido - e, razoa
velmente, se deve esperar que sejam - destinadas a alcan<;ar obje
rivos conservadores e a derrotar os objetivos autoconservadores; e 
enquanto isso se deve esperar razoavelmente que a pressao vinda de 
baixo tenha como objetivo a consecu<;iio de mudanya nas maneiras 
anteriormente sugeridas. E a oposi<;iio e a luta geradas por esses 
objetivos contraditorios que constitui 0 fato crucial da vida sociaL 

Esse 0 0 marco de referencia basico da analise de classes, e 
nesse ponto ela pode ser util para indicar aquilo que, na analise 
de classes, e necessariamente acarretado pela "pressao de cima 
para baixo" e pela "pressao de baixo para cima". Obviamente, 
ambas esrno entrelac;:adas e reagem constantemente uma a outra, 
mas apesar disso cada qual tern seus proprios e diferentes campos . .." 
de interesse e a~o. 

Para comec;ar com a pressao vinda de cima, a analise de clas
ses est:! preocupada com os modos pelos quais 0 empreendida a 
luta pela "hegemonia", pelos "cora<;:6es e mentes" das popula<;:oes 
subordinadas; ou, para dize-lo de maneira urn pouco diferente, 
com os modos pelos quais ocorre a "socializac;:ao" ideol6gica e 
politica das popula<;6es subordinadas no sistema social existente_ 
Urn amplo espectro de pessoas e institui<;6es desempenha urn 
papel nesse processo: os jornais e Qutras publica<;6es, 0 radio, a 

televisao, 0 cinema e 0 teatro, igrejas, partidos, associac;6es e lobbies, 
escolas, intelectuais e outros "administradores da aprova¢o" e, 
nao menos importante, 0 Estado - em suma, tudo 0 que no siste
ma social da uma contribui<;iio, grande ou pequena, para 0 forta
lecimento da ordem social e a conten<;ao ou a derrota das foryas 
"contra-hegemonicas" que urn sistema de domina<;ao e explora<;3.o 

necessariamente engendra. 
Outra area de investigayao obvia para a analise de classes sao 

as maneiras pelas quais as classes dominantes procuram usar 0 

sistema politico para seus proprios fins_ A mais importante des
sas institui<;6es 0 0 Estado, visto que ele desempenha urn papel 
unico e indispensavel na defesa e no fortalecimento da ordem 
social; nenhuma outra institui~o e capaz de intervir com a mes
rna eficacia na vida social. Por mais "nao-intervencionista" que 0 

l-____________________________________________________ .~~_______________ _, 
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Estado possa querer ser na vida economica, ainda assim ele de
sempenha um papel crucial nesse ambito, quando mais nao seja 
para atenuar os custos sociais da empresa capitalista, que esta na 
natureza de tal empresa ignorar. 0 Estado e, tambem, em ultima 
analise, responsavel pela previdencia social e pelos servi~os cole
tivos que, nao importa 0 que se pretenda alcan~r por meio deles, 
servem tam'bem para assegurar a manuten<;<io e a reprodu<;3.o de 
uma for~ de trabalho eficiente, por um lado, e a atenua~o das 
queixas e das press6es vindas de cima, por outro. 0 Estado esm 
agora profundamente envolvido na propaganda, na doutrina~o e 
na "engenharia de consenso" e, isto e decisiva, tambem est::i enca!
regado do imenso aparato de coer~o e repressao que esm inevita
velmente operando na sociedade de classes_ 

A analise de classes fornece uma explica~o da a~o do estado 
nesses ambitos em termos do papel que 0 Estado procuradesem
penhar na manuten~o da ordem social, que, obviamente, signifi
ca a manuten~o de uma ordem social base ada na domina~o e na 
explora~o de classe. E tambem nesses termos que a analise de 
classes explica urn fenomeno que constitui urn dos aspectos mais 
nomveis no desenvolvimento do capitalismo no sOculo xx, 0 cres
cimento do "estatismo", isto e, a constante expansao do peder do 
Estado, a "estatiza~o" da sociedade. Isso costuma ser atribuido, 
segundo Weber, a alguma tendencia de base tecnol6gica para a 
"burocratiza<;:ao" na sociedade "moderna", mas a "estatiza<;<io" que 
vem ocorrendo nas sociedades capitalistas avan~das e mais bem 
explicada a luz das rela~6es de classes e do envolvimento do Esta
do na manuten~o e na defesa dos sistemas de classes dados. 

Tambem vale a pena sublinhar que as tentativas conservado
ras nos anos mais recentes, tais como 0 "thatcherismo" ou 0 

"reaganismo", de "fazer retroceder 0 Estado", esrno voltadas ape
nas para urn ripo particular de "estatismo", a saber, a empresa 
publica, a regulamenta~o da empresa privada e os servi~os de 
previdencia social. "Fazer retroceder 0 Estado" nessas areas e mais 
bern visto como uma forma de luta de classes de cima para baixo, 
com a finalidade de ajudar a empresa capitalista e, por meio da 
erosao dos servi~s de previdencia social, de diminuir a indepen
dencia e a flexibilidade da classe trabalhadora. Tampouco, em 
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nenhum caso, essas politicas conseguem reduzir 0 papel vital que 
o Estado desempenha na vida economica por intermedio de suas 
politicas fiscais e das varias a~6eS que ele empreende em favor da 
empresa capitalista". 0 "thatcherismo"e 0 "reaganismo", longe de 

debilitar, fortalecem numerosas facetas do "estatismo", sobretudo 

as fun~s repressivas de fiscaliza~o e controle do Estado e a 
infla~o do poder estatal em detrimento dos direitos civis. A ana
lise de classes tambem aqui e urn instrumento indispensavel para 
a adequada compreensao dessa versao de conservadorismo numa 
epoca de crise capitalista mais ou menos permanente. 

A analise de classes esm tambem fortemente preocupada com 
a crucial e incessante luta empreendida de cima para baixo com 0 

objetivo de impor aos produtores as disdplinas que tornam possi
vel a extra~o da mais-valia, processo que oocrre no ponto de 
produ~o e no local de trabalho, mas que depende tambem de 
toda uma serie de condi~6es sociais e politicas. Esta indui um 
certo grau de controle "hegemonico", uma imposi~o adequada 
de autoridade administrativa, ela propria respaldada pelo poder 
repressivo do Estado, a divisao e a fragmenta~o nas fileiras dos 
produtores e, nao menos importante, os arranjos domesticos por 
meio da for~ de trabalho domestica nao-assalariada que atende 
as necessidades essenciais fora do trabalho e que possibilita aos 
produtores cumprir suas tarefas no trabalho. 

Em rela~o a luta de classes e a pressao de baixo para cima, 
devemos retornar antes de mais nada a distin¢o que se fez mais 

adma entre lutas pela modifica~ao e melhoria das condi~6es em 
que a subordina~o e a explora~o sao vivenciadas e a luta pela 
aboli~o total da subordina~o. Marx acreditava que a dasse tra
balhadora deve inevitavelmente (e num futuro nao muito distan
tel ser levada a adotar a segunda dessas alternativas. Ele estava 
evidentemente errado, mas continua sendo urn ponto controver
so se ele estava absolutamente errado ou s6 0 estava no cilculo da 
dura~o do processo. Em todo caso, nos ultimos cern anos, perio
do que abrange aproximadamente a existencia do movimento tra
balhista moderno, essa pressao tern sido de carater preeminente
mente "reformista". 

..-........ ' ... I.~ 



488 RALPH MILIBAND 

Isso niio significa que se esteja subestimando a intensidade 
das lutas, mesmo que para fins" sindicalistas" e objetivos muito 
limitados, ou negligenciar 0 fato de grandes partes da classe traba
lhadora dos paises capitalistas adiantados terem freqiientemente 
votado, em particular a partir da Segunda Guerra Mundial, por 
partidos empenhados em provocar uma transforma<;iio total des
sas sociedades, ainda que dentro da estrutura constitucional e 
legal vigente. Tampouco significa ignorar as niio raras ocasi6es 
na$ quais, em perioclos de grande tensao e crise, os movimentos 
da classe trabathadora ou de setores da classe trabalhadora assu
miram urn carate! quase revolucionario ou revoludonario, como 
logo depois da Primeira Guerra Mundial ou na Resisrencia europeia 
durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, depois de devida
mente feitas tadas essas ressalvas, 0 fato e que as forma<;:6es reve
lucionarias rem sido, em sua maieria, empurradas para a periferia 
das politicas da classe trabalhadora. 

Nesses paises, as organiza<;6es do movimento trabalhista, os 
sindicatos e as particlos politicos teID dominado 0 cenario, e teID 

sido explicita e intensamente "reformistas" - e mesma iS50 pode 
set urn tanto exagerado, em virtude do forte aspecto transformativo 
que existe no "reformismo". 0 que a pressao de baixo para cima, 
a intensa luta de classes e a amea~a de luta de classes realizaram 
por intermedio da reforma serviu indubitavelmente para atenuar 
a rudeza da domina<;iio e da explora<;iio de classe para muitas par
tes da popula<;iio subordinada, em especial para a for~ de traba
lho organizada; e isso tern servido a popula<;iio subordinada como 
urn todo, por via da extensao dos servi<;os coletivos e de bem-estar 
social, dos direitos civicos e politicos (na forma de exercicio do 
poder no trabatho e em outros lugares). Mas acontece tambem que 
a estrutura da propriedade, do privilegio e do poder nessas socie· 
dades permaneceu relativamente livre de ser assaltada pela for~ 
de trabalho e, tambem, que as press6es exercidas de baixo para 
cima contra essas estruturas nao tern sido tao fortes quanto Marx 
e os marxistas subsequentes confiaram que ocorresse. 

As raz6es disso sao de crucial interesse para a analise de clas
ses. Ate aqui, os marxistas tenderam a explicar 0 fenomeno invo
cando toda uma serie de fatores: crescimento economico, a propria 
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reforma, as migathas do imperialismo, 0 impacto da "aristocracia 
do trabalho" sobre 0 movimento operario, divis6es na classe ope
raria exacerbadas pelo capital e pelo Estado, 0 peso da tradi<;iio, a 
manipula<;iio ideologica, a falsa consciencia, as a~s dos lideres 
trabalhistas e assim por diante. Mas por mais importante que 
qualquer urn desses fatores possa ser eles precisariam ser 
suplementados por outro, de muita impormnciaj a saber, a influen

cia da democracia capitalista sobre os movimentos trabalhistas. 
Porque a democracia capitalista, nos ultimos cern anos ou aproxi
madamente, nos quais ela se desenvolveu nos paises capitalistas 
avan<;ados, revelou-se urn sistema extraordinariamente flexivel, 
resistente e com poder de absor<;iio, e desempenhou urn papel 
fundamental na conten~iio e neutraliza<;iio da pressiio de baixo 
para cima. Por si s6, a existencia da democrac~ capitalista assegu
rou que a maioria daqueles que tentavam exercer a pressao de 
baixo para cima nao acreditavam que para alcan<;ar os seus objeti
vos tinham de visar mais longe do que 0 sistema constitucional e 
politico. A questiio aqui niio e se eles estavam certos ou errados: 
os limites da democracia capitalista em termos de reforma radical 
sao muito mais severos do que se esteve disposto a admitir. Mas, 
seja como for, as disposi<;6es "reformistas" na classe trabalhadora 
e no movimento trabalhista dos paises capitalistas avan~dos, niio 
obstante todas as derreli<;6es, insuficiencias e crises que marcaram a 
hist6ria do capitalismo avan<;ado, devem, com toda a certeza, ser 
atribuidas a urn sistema politico considerado capaz de propiciar 
remedio e reforma. Nada poderia ter sido mais importante no sen
tido de ajudar a continar a pressiio de baixo para cima em canais 
controlaveis e assegurar "a rotiniza<;:§.o" e a redu<;:§.o do conflito.7 

A democracia capitalista, nesse contexto, tern dado todo 0 

seu peso a influencia exercida pelos lideres trabalhistas "reformis
tas". Porque a estrutura da democracia capitalista acentua ao ex
tremo 0 papel desses lideres como advogados da "modera<;iio", do 
gradualismo, da concilia<;ao e do compromissoj aos olhos de seus 
membros e adeptos, isto outorga maior plausibilidade a sua abor-

7 Tentei mostrar isso com relayao a Gra-Bretanha em CapitaList Democracy in 
Britain [Democracia capitalista na Gra-BretanhaJ (Miliband, 1982). 
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dagem. As organiza~6es que esses lideres controlam tornam·se 
impregnadas de consideravel ambigO.idade: por urn lado, sao ins
trumentos de mobiliza<;:fto, "agregando" e "articulando" queixas e 
demandas; POt outro lado, entretanto, elas tambem se convertem 
em instrumentos desmobilizadores, preocupados em conter e 
mesma em reduzir a pressao de baixo para cima e em combater a 
influencia de seus membros militantes e radicais. Dessa perspec
tiva, e nao importa como ele seja julgado, nao pode ser superesti
mado 0 papel que aqueles que estao efetivamente encarregados 
dessas organizayoes rem tida ao promover e encorajar as propen
soes "reformistas" dos movimentos trabalhistas, e em conter a 
influencia da esquerda revolucionaria. 

Ja afirmei que a analise de classes torna possivel uma explica
~o racional e coerente da luta de classes tal como ela e conduzida 
tanto de cima como de baixo. Dado 0 papel crucial que a luta de 
classes desempenha na vida da sociedade de classes, isto significa 
que a analise de classes pode fornecer uma explica~o racional e 
coerente da dinamica geral da vida social. Fornece tambem urn 
criterio fundamental e essencial para avaliar a fun~o que os indi
viduos, as institui<;6es e os construtos ideo16gicos dos mais varia
dos tipos desempenham nas rela~6es de classes e na luta de clas
ses. Os individuos, as instituh;:oes e as construtos ideo16gicos sao 
afetados pelo seu contexto social em maior ou menor grau, e 0 

"contexto social" cleve set vista como tendo por principal ingre
diente 0 estado das rela<;6es de classes. Mas os individuos, as ins
titui<;6es e os construtos ideologicos nao sao apenas afetados pelo 
seu contexto social: eles tambem 0 afetam em graus diferentes. A 
pergunta formulada pela analise de classes e: Que papel ou lugar 
tern as pessoas, as institui~oes e as ideias nas relayoes de classes e 
na luta de classes? Essa nao e a unica pergunta que se pode formu
lar sobre eies, mas e, nao obstante, uma pergunta importante, 
cuja res posta permite esclarecer sua natureza e fun~o nas socie
dades de classes. A res posta, como no caso das organiza<;6es de 
trabalho, pode ser mais ambigua do que direta, mas isso tambem e 
revelador. Pode tambem acontecer que a pergunta seja irrelevante 
e nao admita nenhuma resposta: existem manifesta~6es de vida 
em sociedade, quer se expressem nas institui¢es ou nas produyOes 

ANALISE DE ClASSES 491 

intelectuais, as quais nao faz sentido dizer que tenham influencia 
sobre as rela<;6es de classes, muito embora sejam elas proprias 
afetadas pelo seu contexto social. A experiencia dos regimes co
munistas, com os sistemas partidarios monopolistas que procuram 
abarcar e controlar todas as manifesta<;6es da vida social e supri
mir aqueles que se sup6e estarem do lado errado na luta de clas
ses, mostra muito bern quao impregnada de implicayOes a pergun
ta pode ser. Mas isso nao e uma razao suficiente para nao formula-la, 
porque nao perguntar e refugir a um aspecto essencial da analise 
sociaL Aquilo que se faz da resposta nao e determinado pela natu
reza da pergunta. 

VI . .., 
Ate aqui me referi it analise de classes num contexto estrita

mente nacional. Mas ela e um modo de analise tao relevante para 0 

contexto internacional das sociedades como para 0 contexto na
cional. 

Em primeiro lugar, deve-se observar que a "internacionaliza~o" 
cada vez maior das economias do mundo capitalista nao altera 0 

fato de que em cada pais capitalista as classes dominantes perma
necem existindo. Esse fato tampouco e alterado pela emergencia 
de vastos e poderosos conglomerados "multinacionais". Essas gi
gantescas corporay6es sao "multinacionais" no sentido de que suas 
operay6es se estendem a muito paises, mas elas constituem, em 
essencia, firmas nacionais (principalmente norte-americanas, se
guidas pelas inglesas, canadenses, francesas, alemas, japonesas, 
holandesas e uma ou duas que ficam bem mais atras) controladas 
por pessoas que fazem parte da classe dominante de sua propria 
sociedade. A "internacionaliza~o" do capital deve, obviamente, 
afetar os modos pelos quais 0 capital e 0 Estado operam em cada 
pais separado, mas 0 que eles fazem no ambito internacional e 
precisamente ditado pelos mesmos objetivos que os movem em 
rela~o aos assuntos internos: a defesa de urn "interesse nacional", 
naturalmente concebido em termos que a tornam sinonimo dos 
interesses da classe dominante. No entanto, esses interesses tern, 
no seculo XX, adquirido urn aleance global mais pronunciado, 
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nao s6 pela internacionaliza.;ao do capital mas tambem em bases 
politicas mais profundas, ligadas a emergencia do "comunismo» 
na cena mundial desde a epoca da Revolu.;ao Bolchevique_ 

Nessa perspectiva, a analise de classes envolve 0 mapeamento 
das rela~6es internacionais a partir de 1917 em termos da dupla 
preocupa.;ao das classes dominantes nos paises capitalistas avan
~dos: primeiro, defender 0 "interesse nacional" contra todos os 
demais Estados capitalistas e, segundo, impedir a difusao do "co
munismo" em qualquer lugar no mundo. Foram essas preocupa· 
~s, e principalmente a ultima, que moldaram decisivamente 0 

carater e a substancia das rela¢es internacionais nos anos situa
dos entre as duas guerras mundiais, e a Iuta contra 0 "comunis
mo» foi ate mais decisiva na configurayao das rela~6es internacio
nais a parrir de 1945_ 

Nessa luta, as potencias ocidentais defrontaram-se com a 
Uniao Sovietica na medida em que que esta, para seus pr6prios 
fins, forneceu ajtida a movimentos au regimes revolucionariosj 
desse modo se fez com que a luta parecesse desenrolar-se basica
mente entre Estados, cada qual buscando 0 seu pr6prio "interes
se nacional". Mas isso nao passa de mera aparencia: a origem da 
luta e sua dinamica interna sao derivadas da determina~ao dos 
paises capitalistas avan~ados, sob a lideran~ dos Estados Uni
dos, de travar uma luta global, por meios economicos, politicos, 
icieol6gicos e militates, contra todos os movimentos que ten
dem it mudan~ revolucionaria ou it reforma radical. Nessa vi
sao, as rela~6es internacionais a partir de 1917, e particularmen
te a partir de 1945, foram moldadas pela luta de classes numa 
escala mundial. E uma perspectiva que fornece uma explica.;ao 
mais razoavel e coerente das rela~6es internacionais no seculo 
xx do que as explica~6es alternativas baseadas nas concep~6es 
tradicionais do conflito entre Estados ou na "loucura" ou 
irracionalidade dos detentores do poder_ 

VII 

Axe que ponto a analise de classes e pertinente - se e que 0 e 
- para os regimes comunistas? A pergunta surge porque todas as 

i 
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socieclades orientadas por esses regimes passaram por uma trans
forma.;ao revolucionaria no seu sistema de poder, propriedade e 
privilegios, e, em consequencia disso, toda a sua estrutura de clas
ses mudou radicalmente_ 0 que esra em quesrao e que tipo de 
estrutura social foi construido sobre as ruinas da anterior e se 
essa estrutura e suscetivel a uma analise de classes. 

Uma resposta a essa quesrao deve come~r com 0 fato de que 
existe efetivamente uma classe ou estrato dominante em todas 
essas sociedades. Nao me parece ser muito importante se 0 termo 
"classe" ou "estrato" e usaclo para denotar as pessoas em quesrno, 
apesar cla truculencia das controversias que grassaram em torno 
desses termos_8 0 ponto importante e 0 fato da domina.;ao, exercida 
em virtude do controle dos meios de produ.;ao, dos meios de 
administra~o e coer<;ao e dos meios de cot'QAIlica~o investidos 
num numero relativamente pequeno de pessoas no partido 
(monopolistas) e no Estado_ Aqui tambem e necessario distinguir 
entre uma elite do poder, formada pelos detentores das principais 
posiy6es no partido e no Estado (ou, mais precisamente, no parti· 
do-Estado) e 0 resto da classe dominante que exercida, em Ultima 
analise, pela lideran~ do partido-Estado, ocupa posi~6es de alta 
responsabilidade no partido, no Estado e na sociedade em geral. 

Uma diferen~ fundamental entre os regimes comunistas e 
os regimes capitalistas e que 0 pertencimento it elite do poder esra 
unicamente determinado pela posh;ao nas esferas mais altas do 
partido e do Estado - sem que influa nisto nenhum elemento de 

8 A insiscencia, especialmente da parte de Trotsky e dos crotskistas subse
quences, em que os detentores das posi~c;es de controle na Uniao Sovietica 
nao eram uma classe dominance mas urn estrato dominante, deriva larga
mente do fato de seu poder e posi<;:ao nao serem baseados em sua posse da 
propriedade e do capital e eles nao poderem perpecuar-se como uma classe 
ao legar essa propriedade e esse capital aos seus descendentes_ Isso parece
ria conceber 0 que constitui uma classe dominance em termos "economis
tas" demasiado estreitamente. Embora seja verdade que nao poder legar a 
propriedade e 0 capital aos descendentes constitua urn facor importante, 
existem outras vancagens que podem ser conferidas sobre elas de mpdo a 
lhes dar uma oportunidade muito boa de permanecer nos niveis superiores 
da piramide social. A diferen~ ainda e real, mas nao de tal magnitude que 
desautorize 0 uso do cermo dasse_ 

1 
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propriedade ou de controle capitalista. Quanto ao resto da classe 
dominante, sua composic;ao e determinada sobretudo pelas fun· 
c;6es exercidas por seus membros. Aqui a classe media capitalista 
das sociedades capitalistas nilo existe. Ela pode vir a ser recons· 
tituida num ou noutro pais comunista - por exemplo, a China -, 
mas em nenhum pais comunista ela existe efetivamente como 
uma classe. 0 pequeno comercio ou a agricultura privada ero 
pequena escala existem, mas a "pequena burguesia" dessas socie
dades e esmagadoramente composta pelo mesmo tipo de pessoas 
que se pode encontrar tambem na parte nilo-empresarial da peque
na burguesia das sociedades capitalistas avan<;adas, as pessoas 
que exercem fun<rOes subadministrativas, de supervisao ou de con
trole nas esferas inferiores da sociedade e do Estado. Finalmente, 
ha a vasta maioria da populac;ao, formando a classe subordinada 
dos openirios e dos camponeses, cujo poder, responsabilidade e 
influencia individuais em tadas os niveis sao extremamente limi
tados e cujo "input" ["participac;ao") no processo de tomada de 
decis6es, conquanto muito maior do que afirma a propaganda 
inimiga, e tambem limitado e cuidadosamente controlado. 

A analise de classes e tilo pertinente para esse tipo de estrutu· 
ra social e politica quanto 0 e para qualquer outro. Ela esti preo
cupada com a natureza e a composiyao das diferentes classes na 
sociedade (nilo importa como essas classes possam ser chamadas); 
com os mecanismos pelos quais a mais-valia e extraida e alocada; 
e com as lutas geradas pelo sistema. 1550 nilo quer dizer que as 
perguntas, e muito menos as respostas, devam ser forrouladas nos 
mesmos termos que no caso das sociedades capitalistas, mas siro 
que tais perguntas silo eminentemente apliclveis as sociedades 
comunistas e que formula·las e responder a elas e indispensavel 
para a compreensilo dessas sociedades. 

Os objetivos a que a extrac;ao de mais·valia pretende servir 
nos regimes comunistas silo decisivamente influenciados pela au· 
sencia de uma classe capitalista (e proprietiria) em suas estruturas 
sociais e politicas. Pois isso significa que os que detem 0 controle 
do partido e do Estado tern uma liberdade de ac;ao na tomada de 
decisoes econ6micas que e totalmente negada as suas contrapartes 
nos paises capitalistas; liberdade que, pela natureza do proprio 
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sistema politico, e muito mais acentuada em tadas os outros do
minios (incluindo 0 processo de produc;ao). 

Quanto aos objetivos da extrac;ao da mais·valia, nilo ha duvi· 
da que as pessoas que estilo situadas nos niveis superiores da 
piraroide social procuram apropriar·se de uma parte da mais· 
valia de maneira compativel com as suas expectativas no contexto 

hist6rico e social dado. Mas aquilo de que elas se apropriaro, por 
mais notivel que seja em comparac;ao com 0 que e disponivel para 
a massa da populac;ao, constitui uma parte muito pequena, ou 
mesmo insignificante, do produto tota\. 0 importante e que 
os detentores do poder podem decidir os objetivos gerais aos quais 
deve ser destinado 0 total da mais·valia; e que podem faze·lo sem 
referendar·se os objetivos, necessidades e desejos de uma classe 
proprietiria capitalista ou, no caso, com qu~m quer que seja. 
Sem duvida, os detentores do poder tomam efetivamente nota 
das queixas, desejos e demandas de diferentes partes da popula· 
c;ao, tal como refletido em diferentes instrumentos, como aim· 
prensa, os sindicatos e acima de tudo 0 partido. Mas, em grande 
medida eles fazem 0 que querem em rela~ilo as queixas, desejos 
e demandas que chegam are eles: nestes regimes, 0 Estado ou, 
talvez mais precisamente, os lideres do partido tern urn grau 
muito elevado de autonomia. 

Essa autonomia e usada, acima de tude, com 0 objetivo natu
ralmente supremo de todas as classes dominantes em qualquer 
lugar: a defesa e 0 fortalecimento da ordem social sobre a qual 
eles detem 0 controle. E. em condi~6es de subdesenvolvimento 
exacerbado pela devastac;ao devida a interven~ilo estrangeira e a 
guerra civil, os detentores do poder aplicam sobre a populac;ao 
subordinada uma "pressilo de cima para baixo" ainda maior para 
a consecuc;ao de suas metas. Em alguns exemplos notiveis, como 
o governo de Stalin na Uniilo Sovietica nas decadas de 1920 e 
1930, isso equivaleu a "revoluc;ao de cima para baixo", com extre
ma violencia exercida pelo Estado contra os camponeses, os tra· 
balhadores e a sociedade em gera\. Essa e uma versilo diferente da 
luta de classes em relac;ao a que se encontra nas sociedades capita· 
listas, e se ela deve ser rotulada assim e uma questilo que permanece 
em aberto. Mas 0 processo envolve, nao obstante, uma pressao 
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substancial sobre a popula~ao subordinada, usualmente acompa
nhada por urn considecivel grau de coer~o do Estado. Como 
objetivo dessa pressao, e sempre alegado 0 beneficio ultimo da 
propria popula\=ao, 0 que em muitos casos e indubitavelmente 
verdadeiro. Mas isso obviamente nao oblitera 0 fato de que e uma 
pressao exercida e imposta sabre uma popula<;ao que nao tern 

grande participa~ao nas decis6es que se tomam em seu nome_ 
Quanto as press6es de baixo para cima nesses regimes, seus 

alvos nao sao dificeis de identificar: eles se referem a questOes de 
salarios, horas e condi~6es de trabalho e as "rela~6es de produ
~o" que governam 0 processo produtivoj a disponibilidade, cus

to e qualidade dos bens de consumo e aos servi~os coletivos e de 
previdencia social; a burocracia, a corrup<;ao e ao nepotismo, e a 
maneira pela qual 0 poder e exercido em todos os niveis; its quei
xas e demandas das minorias etnicas, religiosas, politicas e outrasj 
e a infinidade de outras quest6es de politica interna e internacional 
que podem tornar-se temas de controversia, dissent;ao e desafio. 

A pergunta que a analise de classes formula a esse respeito 
relaciona-se tanto a natureza das quest6es na conten<;ao quanta a 
maneira pela qual os conflitos sao resolvidos ou atenuados nesses 
sistemas. Uma outra questiio aqui levantada pela analise de clas
ses assemelha-se a levantada com re1a<;ao aos paises capitalistas, 
muito embora a resposta a ela seja provavelmente diferente: Em 
tais sistemas, quais sao os timites da reforma, se alguma hauver, e 

quem tern mais probabilidade de ser 0 principal protagonista da 
reforma? Uma das caracteristicas mais promissoras desses regi
mes, pelo menos numa perspectiva socialista, e que a pressao em 

prol da reforma nao vern apenas de baixo, mas e tambem engen
drada de cima para baixo. Ate onde e em que dire~6es vao ambos 
os conjuntos de pressao e uma questiio que esm fadada a ter urn 
impacto maior sobre 0 futuro do socialismo, nao somente nos 

paises envolvidos mas muito alem deles. 

VIII 

Alguma coisa tambem deve ser dita aqui sobre 0 desafio que foi 
colocado para a analise de classes pelas feministas, pelos membros 
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de minorias raciais ou ernicas e outras, segundo os quais a analise de 
classes e incapaz de explicar 0 machismo, 0 racismo, 0 nacionalis
mo e outros fenomenos semelhantes, e de que ela e irrelevante -
na verdade, urn obsmculo - para a compreensao de temas correlatos 
de importiincia crucial para esses grupos. 

Essas criticas parecem-me equivocadas sob varios aspectos. 
Existe, para comecrar, 0 fato muito 6bvio mas freqiientemente su

bestimado de que as mulheres, os negros e os membros de outras 
minorias sao tam'bem membros de uma classe e esrno inevitavel
mente situados em algum ponto da estrutura social de suas socie
dades. As mulheres, nessa visao, sao parte da classe prolemria, 
como trabalhadoras ou como esposas de trabalhadores, ou naru
ralmente como ambas as coisas; ou sao membros da classe domi
nante, tambem em virtude de suas profiss6eA-0U posi~o no mun
do dos neg6cios, ou pelo casamento. De urn modo ou de outro, a 
mesmo vale tambem para os negros e quaisquer outros grupos 
relevantes na sociedade. 

E perfeitamente legitimo para as mulheres, os negros e ou
tros dizer e sentir com grande intensidade que eles sao, acima de 
tudo, mulheres, negros ou 0 que quer que seja, e que isso, mais do 
que qualquer coisa, e 0 que lhes da sua identidade e define 0 seu 
"ser social". Mas a sua consciencia de uma identidade particular, 
par importante que seja sob varios aspectos, e nao menos politi
camente, nao reduz a imporrnncia da classe como uma parte in
trinseca do seu "ser sodal" - e, diria eu, como uma parte decisiva 

do seu "ser social". E razoavel e necessaria ver 0 "ser social" como 

uma entidade complexa e contraditoria na qual muitas identida
des diferentes coexistem e por vezes colidem, e quanto mais rigo
rosamente a analise conseguir separar as individuos, mais comple
xo e variado 0 "ser social" esm fadado a revelar-se. Toda analise 
social, nesse sentido, e nao apenas a analise de classes, tern urn 
carater inevitavelmente "reducionista". Ainda assim, permanece 

o fato de que a localiza~o na estrutura social e crucial para se 
determinar as maneiras pelas quais as pessoas vivenciarn a discri
mina~o, a explora~o e a opressao. 0 fato de que as vivenciam 
como mulheres, negros etc. em nada altera a validez do argumento. 
As mulheres burguesas, e os negros burgueses, vivenciam efetiva

mente a discrimina~ao e podem ser oprimidos e explorados de 
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indevidamente "reducionista" afirmar que se trata de express60s 
patol6gicas dos profundos "ressentimentos de classe", das aliena

,60s multiplas e das deformac;:6es psicol6gicas que sao produzidas 
pelas sociedades de classes, com todas as crueldades, brutalida
des, repress60s e traumas por elas gerados_ Os homens (e as mu

!heres) procuram meios que lhes permitam sair de suas atribulac;:6es 
e problemas pessoais e 0 fazem de maneiras nao raro irracionais, 

doentias ou perversas. A adesao as ideias e aos movimentos fas· 
cistas e a manifestayao extrema disso no seculo XX, mas pode-se 

encontrar muitas outras manifesta~6es individuais e coletivas. 

A explicac;:ao desses fenomenos requer uma cuidadosa explora

c;:ao do contexto social onde eles ocorrem, dos bloqueios que os 
produzem e das pressoes sociais que segundo equivocadamente 

se espera, eles resolverao. Em outras palavras, ela requer a ana
lise de classes. 

Pensar de outro modo requer que se recorra a explicac;:6os que 

procedem de no,oes como a de uma "natureza humana" dada, 

inelutavel, que tarna os seres humanos as criaturas que eles sao e, 

em ultima analise, nao podem deixar de ser. Requer confianc;:a em 

alguma maldic;:ao primeva que tenha ordenado que a agressao, a 
dominayao e a violencia devem set inscritas na condi¢o humana, 

ou na condi<;ao masculina. Afirmar isso e sucumbir a urn irracio
nalismo perigoso e derrotista que e 0 inimigo tanto da analise 

seria como das solu~6es racionais e humanirnrias para os verda
deiros problemas com que se defrontam as populac;:oes das socie

dades de classes. 

Nada disso pretende insinuar que uma proclamac;:ao formal 

da abolic;:ao da sociedade de classes, ou mesmo 0 verdadeiro co

me,o de sua abolic;:ao, pode acabar de vez com os processos de 

discriminac;:ao, explorac;:ao e opressao que sempre fizeram parte da 

vida social da sociedade de classes e que adquiriram, portanto, 

uma forc;:a colossal. A erradicac;:ao desses males estli fadada a 

ser uma empresa prolongada, mas lui. todas as raz6es para se pensar 

que a criac;:ao de uma sociedade sem classes, democratica, igualitli

ria e cooperativa iria atenuar grandemente esses males, num pro

cesso cumulativo que levaria finalmente II sua completa erradicac;:ao. 
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Em tal sociedade, nenhum grupo de pessoas teria tamanho 

centrale sobre os meios de produ<;ao a ponto de tornar-se uma 
classe dominante. Esse controle seria investido na propria socie
dade por intermedio de mecanismos e instituh,;oes capazes de as

segurar a administrac;:ao democratica do poder e de prevenir, jus
tamente por isso, a ressurreic;:ao das estruturas de dominac;:ao. 0 
que e cultuado na visao marxista da sociedade sem classes, livre 

de dominac;:ao, e a convic,ao, nao de que a reahza,ao de tal socie

dade e mcil, mas de que ela e possivel. 
Tampouco a hisroria dos ultimos cem anos nos diz que tal 

visao e ilus6ria. Pelo contrario, e sem se comprazer em qualquer 
va escatologia, ela nos diz, afirmaria eu, que a pressao de baixo 
para cima, apesar de todos os obst:kulos e reveses, desgasta im

placavelmente, a partir das condi<;oes que a produzem, as estrutu
ras de dominac;:ao prevalecentes. E a forc;:a im~nsa e global desse 
processo que faz que a realizac;:ao de um mundo livre da domi
na<;ao e da explora<;ao deixe de ser uma visao e se converta em 

um projeto. 
A anilise de classes s6 poderia tomar-se irrelevante com 0 

advento de uma sociedade sem classes. Hi um longo caminho a 
percorrer antes que isso se tome realidade. Mas e provivel que ela 
se concretize menos lentamente se urn numero maior de pessoas, 
em especial na populayao subordinada, vier a ter uma visao acurada 
da realidade social e dos conflitos que estiio no centro dessa rea
lidade. A anilise de classes, melhor do que qualquer outro modo 

de analise, torna essa compreensao possiveL 
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TEORIA CRiTICAl 

Axel Honneth .• 
Esta fazendo meio seculo que a teoria critica surgiu sob a 

dire<;iio de urn unico homem e como a obra de urn circulo de 
intelectuais; mas so quando 0 movimento estudantil se voltou 
para os escritos do Instituto para a Pesquisa Social (Institut fur 
Sozialforschung) e que a teoria critica foi reconhecida como urn 
projeto te6rico unificado. Desde enta~ ela tern ocupado a imagina
~ao intelectuab a pesquisa historica retra~ou a historia de sse 
circulo intelectual em torno de Horkheimer desde as suas origens 
em Frankfurt are a sua divulga<;iio, via Fran~a, nos Estados Uni
dos;' incentivadas pelos desencantados relatos de seus primeiros 
membros, as analises psicoi6gicas trouxeram a iuz as incoerencias 
internas e, na verdade, toda a disparidade do circulo;3 antes de 

1 Agradec;:o a Rolf Wiggerhaus pelos valiosos comentirios. 
2 Ver, entre outros, Dubiel, 1984; Jay, 1973; Wiggerhaus. 1986. Os seguintes 

estudos tambem oferecem analises abrangentes: Bottomore, 1984; Brandt, 

1981; Gmunder, 1985; Held, 1980; Jeyer, 1982; Kilminster, 1979; Slater, 
1977; Tar, 1977. 

3 Os relatos das experi~cias dos membras do institute existem sobretudo em 
forma de entrevistas: ver Habermas (1978) e Uwenthal (1980); urn resumo 
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tudo, as autores mais jovens, motivados pelas mudan91S no Zeitgeist, 
continuaram a descobrir novos temas que ate entaD haviam passa
do despercebidos nos velhos eseritos;' finalmente, porem, a dis
eussao etitiea que a Eseola de Frankfurt estimulou durante mais 
de vinte anos revelou tambem deficiencias materialmente relevan
tes e aporias te6rieas no projeto originaL 5 Esse proeesso levou em 
alguns easos it admissao de uma fraqueza fundamental na teoria 
etitiea (ver, por exemplo, Brandt, 1986)_ 

Assim, pelQ incessante e, na verdade crescente, interesse que 
a teoria eritica atraiu internacionalmente,6 uma comedida conscien
cia de suas realiza~6es teorieas e 0 que prevaleee hoje em dia_ 
Cada nova onda de interesse, com seus esforyos de pesquisa, reti
rou do velho projeto uma parte de seu fascinio inieial e moldou-o 
numa abordagem realista aberta it verifica<;iio_ Cada tentativa atu
al de uma reconstru<;iio sistematica da teoria critica deve proceder 
a partir dos achados criticos que esse processo revelou_ SO com a 
consciencia de tadas as suas deficiencias e que se pode, haje em 
dia, dar uma continuidade produtiva it tradi<;iio te6rica fundada 
por Horkheimer. A seguir tentarei empreender essa reconstru<;iio 
sistematica da teoria critica complementando os resultados exis
tentes com uma nova tese, que e a de que os meios sociote6ricos 
pelos quais os objetivos de Horkheimer poderiam ter sido alcan
<;ados estavam presentes unicamente nos trabalhos dos autores 
que adotavam uma posic;ao mais periferica no Instituto para a 
Pesquisa SociaL Embora Horkheimer, e mais tarde Adorno e 
Marcuse, tenham estabelecido firmemente a ideia de uma teoria 
da sociedade filosoficamente orientada e ao mesmo tempo empiri
camente fundada no contexto das ciencias contemporaneas, nao 
conseguiam realizar essa reivindica~o, por exemplar que ela fosse, 

sobre Lowenthal foi traduzido em Dubiel (1981). As primeiras pesquisas 
sistematicas sobre as diferenyas internas do circulo do instituto aparecem em 
Brandt (1981), Breuer (1985), Haberrnas (1986b) e Jay (1982)_ 

4 Ver, por exemplo, H6risch, 1980; e tambem Dews, 1984. 
5 Penso sobretudo ern Benhabib (1981), Habermas (1984, cap. 4, s~o 2), Held 

(1980, parte 3), Honneth (1985, parte I) e Wellmer (1971). 
6 Ver as contribuic;:6es das seguintes colet1neas: Bonss & Honneth, 1982; 

Honneth & Wellmer_ 
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porque lhes faltava urn conceito apropriado para a analise dos 
processos societarios. Por outro lado, as investiga'roes materiais 
de Benjamin, Neumann, Kirchheimer - e, mais tarde, Fromm -
continham percep¢es e sugest6es sociologicas que, tomadas em con
junto, poderiam ter fornecido indicadores para esse conceito 
societirio_ Se os trabalhos desses autores tivessem sido levados 
mais a serio no que concerne a sua subsrnncia teorico-social, os 
objetivos filosoficamente formulados da teoria ctitiea poderiam 
ter sido sociologicamente alcan~dos de urn modo mais fecundo_ 

Neste ensaio, seguindo 0 breve esbo~o dos objetivos 
programaticos nos quais a teoria ctitica foi estabelecida por Max 
Horkheimer, procurarei identificar os pressupostos teoricamente 
fundamentados que impediram 0 "circulo interno" do Instituto 
para a Pesquisa Social de realizar com exito 0 conceito originaL 
Em seguida examinarei a alternativa teorico-sO'cial oferecida nos 
trabalhos do "circulo externo" e, finalmente, depois de urn breve 
exame do desenvolvimento do instituto no pos-guerra, considera
rei as implica~6es da minha tese para a revisiio habermasiana da 

teoria critica. 

I Max Horkheimer e as origens da teoria critica 

Entre as numerosas tentativas empreendidas no periodo en
tre as duas guerras mundiais para desenvolver 0 marxismo de urn 
modo produtivo, a teoria critica assume uma posi~o de realce. 
Nao foram tanto os seus principios te6ricos quanto, acima de 
tudo, seus objetivos metodologicos que distinguiram essa teoria 
de abordagens compariveis; esses objetivos resultaram de urn re
conhecimento franco e programatico das ciencias especializadas_ 
A utiliza<;iio sistematica de todas as disciplinas de pesquisa da 
ciencia social no desenvolvimento de uma teoria materialista 
da sociedade foi 0 principal objetivo da teoria ctitica; com isso ela 
esperava superar 0 velho purismo te6rico do materialismo hist6ri
co e reservar urn Jugar para a possibilidade de uma proveitosa 
fusao fecunda entre a ciencia social academica e a teoria marxista_ 
Essa concep<;iio do objetivo metodologico encontrou seu repre
sentante mais capaz em Max Horkheimer, que era suficientemente 
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II positivista" para poder reconhecer 0 valor das ciencias especiali

zadas; nele 0 plano de urn marxismo interdisciplinarmente expan. 
dido chegou a maturidade.7 

Para atingir esse objetivo de longo alcance, requeriam-se urn 

clima intelectual e uma localiza<;ao geognifica capazes de atrair 
cientistas de diferentes disciplinas, mas de orientac;ao similar; 
alem disso, facilidades institucionais eram necessarias para per

mitir que esses cientistas trabalhassem juntos sob urn mesmo 
teto. Na Frankfurt dos anos 20 existia esse dima intelectual; 
promovidos POt uma burguesia rica e receptiva, varios foruns 
de vida cultural tinham surgido aqui: a recem·fundada universi. 
dade, urn jomalliberal, uma emissora de radio propicia a expe. 
rimenta9io e, finalmente, Das Freie fiidische Lehrhaus (Casa de 
Instru~ao dos Judeus Livres) - no conjunto uma vida cultural 
que levou a uma excepcional concentra~ao de energia intelec. 
tuaL 

8 
Com 0 Instituto para a Pesquisa Social a mesma cidade 

ganhou urn centro de pesquisa que dispunha dos meios finan. 
ceiros e organizacionais capazes de respaldar projetos cientifi
cos. Nesse instituto, fundado sob 0 incentivo de Felix Wei! em 
1924 e filiado a universidade, pesquisas sobre a hist6ria do socia. 
lismo foram realizadas nos primeiros anos.' Assim, em 1930, 
quando Max Horkheimer foi indicado para suceder a Grunberg 
como diretor do instituto, este mostrou·se receptivo a proposta 
de que deveria fomecer os meios e as facilidades para a realiza. 
~ao organizacional do programa visando a uma teoria interdis. 
ciplinar da sociedade. Horkheimer usou 0 seu discurso inaugu. 
ral para apresentar pela primeira vez em publico 0 programa de 
uma teoria critica da sociedade (Horkheimer, 1972d). Na revista 
Zeitschrift fiir Sozialforschung (ou Estudos sobre Filosofia e Ciencia 
Social, como era chamada nos Estados Unidos), que foi fundada em 
1932 e desde enta~ constituiu 0 centro intelectual dos trabalhos 

7 Sobre a evoluc;ao te6rica de Horkheimer, ver Korthals, 1985; Kiisters, 1980. 
Sobre Horkheimer em gerai, ver Schmidt, 1976. 

8 A esse respeito, ver Schivelbusch, 1982. 
9 Para a hist6ria des primeiros anos de institute, ver, entre outros, Kluke (1972, 

"p. Livro 4, cap. 2). Migdal (1981). 
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do instituto,lO Horkheimer, juntamente com Herbert Marcuse, 
tentou elaborar essa abordagem nos anos subsequentes. 

A situa¢o contemponinea das ciencias humanas formava 0 

pano de fundo dos artigos urn tanto programaticos nos quais 0 

projeto da teoria critica assumiu gradualmente a sua configura· 
9io metodol6gica. ll No plano da hisroria das ideias, Horkheimer 
via a situa9io na qual 0 esfor~o para desenvolver a teoria da socie· 
dade e vista como caracterizada por uma divergencia entre pesqui· 
sa empirica e pensamento filos6fico. Para ele, a filosofia da hist6-
ria hegeliana representava a ultima tradi~ao te6rica na qual ambas 
as vertentes do conhecimento estavam fundidas num unico modo 
de pensamento de tal maneira que a analise empirica da realidade 
coincidia com a concep~ao filos6fico·hisrorica da razao. No decor· 
rer do seculo XIX, porem, as premissas ideatm'tas nas quais essa 
filosofia da hist6ria se baseou, assim como 0 vinculo unificador 
que havia mantido unidas are enta~ a pesquisa empirica e a refle· 
xao filos6fica, foram dissolvidas. Por isso as duas vertentes da 
filosofia da hisroria ficaram sem media9io e opostas uma a outra 
e foram incorporadas no novo positivismo e na metansica con~ 
temporanea. No positivismo, 0 conhecimento empirico da reali~ 
dade se reduz a uma simples busca de fatos, ja que tal conheci· 
mento e separado de qualquer autoconfirma~ao filos6fica; na 
metafisica contemporanea dos projetos filosoficos de Max Scheler 
e Nicolai Hartmann, a reflexao da razao atrofia·se em mera espe· 
cula9io sobre a essencia, visto que tal reflexao e independente de 
qualquer referencia te6rica a realidade hisrorico-empiricaY 

Para Horkheimer, 0 verdadeiro problema dessa situa9io his· 
rorico·intelectual era 0 seu deslocamento da pr6pria possibilidade 
de pensar em termos de uma filosofia da hist6ria, porque, na 

10 A edi~o completa de Zeitschrift fur Sozialforschung (1970) esti agora disponi. 
vel em brochura (1980). Sobre a hisroria desse jornal, ver 0 Prerncio muito 
ilustrativo de Schmidt a nova edi~o (Schmidt, 1980); ver tambem Habermas, 
1980. Penso sobretudo nos artigos de Horkheimer (1972c, 1972d) e Marcuse 
(1968). 

11 Penso sobretudo nos artigos de Horkheimer (l972c, 1972d) e Marcuse (1968). 
12 Para essas duas frentes abertas contra a metafisica e 0 cientismo, ver princi

palmente Horkheimer (1972d) e tambem Horkheimer (1972a). 
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divisao abstra~ entre cientificismo e metafisica - a qual 0 desen
volvimento de pensamento pos-hegeliano tinha levado -, nao existe 
lugar para a ideia de uma razao historicamente incorporada na 
qual a filosofia classica da hist6ria sempre se baseara_ Juntamente 
com uma filosofia da hist6ria, entretanto, a possibilidade de uma 
critica transcendente e tambem retirada de toda teoria da socieda
de: ja nao existern rneios cognitivos disponiveis para que essa teo
ria possa medir as rela~6es dadas em uma sociedade com uma 
ideia transcendental da razao. Fortanto a base de uma teoria criti
ca da sociedade pressupunha antes de mais nada a supera~o des
sa fissura entre pesquisa empirica e filosofia. Epistemologicamente, 
os artigos de Horkheimer e Marcuse estavam voltados para uma 
critica sistematica do positivismo; metodologicamente, eles visa
yam urn conceito de pesquisa interdisciplinar. 

A epistemologia materialista do primeiro Marx foi a chave 
para a critica do positivismo pelo instituto. Horkheimer foi bus
car essa abordagem, que inicialmente estava apenas esb~da nos 
escritos de Marx, em Lukacs (ver Jay, 1984, cap.6); Marcuse, por 
outro lado, tirou-a de HeideggerY Mas ambos partiram do pressu
poste de que as ciencias empiricas - por intermedio de sua 
metodologia - sao determinadas pelas demandas do trabalho socie
tiriOj aqui, a verificayao das proposi<;:6es te6ricas se subordina ao 
mesmo interesse de domina~o da natureza fisica pelo qual a ati
vidade do trabalho e guiada num nivel pre-cientifico. Tao logo 
esse contexte pratico constitutivo das ciencias foi tornado epistemo
logicamente trans parente, surge 0 equivoco a que 0 positivismo 
acaba levando inevitavelmente: ao justificar as ciencias apenas nUID 

nivel metodologico, 0 positivismo desvincula·as tanto da conscien
cia de suas proprias raizes societarias quanto do conhecimento de 
seus objetivos pciticos. Na nega~o da estrutura pcitica das teorias 
cientificas, Horkheimer e Marcuse viam, naturalmente, nao 56 0 

erro do positivismo contemporaneo mas tambem a deficiencia da 
moderna compreensao da teoria em geral; Horkheimer remonta a 
Descartes as raizes dessa consciencia positivista que permite as 

13 Sobre 0 aspecto existencial-ontologico da interpretac:;:ao marxista de Marcuse, 
ver Breuer(1977, cap. 2, 5e<;,0 2) e Schmidt (1968). 
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ciencias aparecerem como uma empresa pura, totalmente desvin
culada dos interesses praticos_ "Teoria tradicional" e 0 nome que 
ele do a essa tradi~o de cientificismo que atravessa todo 0 peric
do da modernidade; a esta tanto ele como Marcuse opunham a 
"teoria critica", entendida como teeria sempre ciente de seu con
texto social de origem, assim como do seu contexto de aplicayao 

pcitica. 
A teoria critica so pode cumprir essa tarefa que dela se espera 

se tiver a sua disposiyao, ao mesmo tempo, uma teoria da hist6ria 
capaz de esclarece-la sobre a sua propria posi~o e pape! no pro
cesso hist6rice. Desse modo, ainda que apenas por razoes epistemo
i6gicas, e estabelecimento de uma teoria critica da sociedade exi
gia uma reflexao sobre 0 nivel hist6rico-filosofico para a qual 

.." 

nenhum lugar legitimo era reservado na divisao contemporiinea 
entre a filosofia e as ciencias. Os rudimentos dessa teoria da his
t6ria ja estavam explicitamente estabelecidos na epistemologia mate
rialista em que Horkheimer e Marcuse se baseavam na sua critica 
do positivismoj eles elaboraram esses rudimentos numa estrutu
ra geral de interpreta~ao ao estende-los em torno dos pressupos
tos b:isicos do materialismo historico. Nos anos 30, Horkheimer e 
Marcuse ainda advogavam firmemente a versao classica da teoria 
marxista da hist6ria, segundo a qual, urn processo de desenvolvi
mento das fonras de produyao e considerado como 0 mecanismo 
central do progresso societarioj juntamente com cada estigio ex
pandido no sistema recnico do dominio sobre a natureza, esse pro
cesso tambom for~ urn novo estagio nas rela~s sociais de produ~o 
(ver, por exemplo, Horkheimer, 1932). A teoria critica deve ser in
cluida nesse evento hist6rico nao simplesmente - a exemplo das 
ciencias empiricas - como uma autoridade cognitiva no processo de 
trabalho, mas antes como uma autoridade critica no auto
conhecimento social; seguindo Horkheimer, Marcuse afirmou que 
na teoria critica "as possibilidades para as quais a propria situayao 
societaria amadureceu" alcan~m a consciencia (Marcuse, 1968). A 
posi~o societaria e a fun~o pratica da teoria critica foram avalia· 
das a Ill' da extensao em que 0 potencial para a razao presente nas 
for~s produtivas j:i tinha sido liberado nas novas formas de organi
zayao societiriaj assim como, outrora, a filosofia da hist6ria de Hegel 
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foi atribuida a pesquisa entica, com pressuposi95es idealistas, ten
do nela incorporado 0 curso empirico da historia com referencia 
as possibilidades da razao, tambem a teoria critica assumia agora 
essa mesma tarefa com base em premissas materialistas. 

Se for verdade que essas considera<;oes epistemologicas preli
minares tern uma orientayao similar claquela da filosofia produ
tivista da historia defendida por Lukacs e Korsch nessa epoea,14 
enta~ foi so no passo metodologico seguinte da teoria critica que 
Horkheimer e Marcuse encetaram uma nova empresa; com esse 
pas so descobriram 0 que se chama hoje de "materialismo 
interdisciplinar" (ver, por exemplo, Bonss & Schindler, 1982)_ 
Ambos partiam do pressuposto de que ao diagnostico no nivel 
histOrico-filosofico, com 0 qual a teoria critica comeya, deve ser 
acrescentada a pesquisa social empirica como uma segunda corren
te de reflexao - donde a necessidade da cooperayao de diferentes 
disciplinas_ Nem Horkheimer nem Marcuse pensavam que era 
tarefa exdusiva da economia politica examinar empiricamente a 
condiyao da sociedade a luz de uma filosofia da historia: uma 
teoria critica da sociedade deve fazer uso de todo 0 espectro das 
disciplinas cientificas sociais a fim de poder investigar apropriada
mente 0 atual conflito entre as foryas produtivas e as rela<;6es de 
ptoduyao. Horkheimer esbayou 0 modelo geral para a rela<;ao 
metodologica entre filosofia da histOria e pesquisa interdisciplinar. 
Esse modelo especifica uma articulayao "dialetica" entre ambas, 
constituida de tal modo que a "filosofia, como intenyao te6rica 
voltada para 0 universal, para 0 • essencia!', esti a altura de propi
ciar impulsos inspiradores as disciplinas especializadas e, ao mes
mo tempo, esti suficientemente aberta ao mundo para ser influ
enciada e modificada pelo avanyo dos estudos concretos" 
(Horkheimer, 1972d, pAl). 

Foi tambem Horkheimer quem deu forma substantiva a esse 
esboyo metodologico da teoria critica da sociedade e quem, com 
isso, determinou 0 programa de pesquisa do instituto durante 
os anos 30. 0 problema empirico, que ele via como 0 foco da 

14 0 melbar resumo dos pressupostos de "filosofia da histOria" do marxismo 
entico continua sendo 0 de Cerutti (1970). 
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cooperayao entre as disciplinas especializadas, decorria para ele 
de uma aplicayao da filosofia da histOria materialista a situayao 
contemporanea: se 0 processo historico em geral ptogride de tal 
modo que 0 potencial para a razao incorporado nas foryas produ
tivas e liberado continuamente em conflitos sociais, entao, sob as 
condi<;6es especiais do presente, surge a questao de saber quais 
sao exatamente os mecanismos que impedem a eclosao de tais 
conflitos. Como tantos outros marxistas de sua gera<;:ao, 0 jovem 
Horkheimer via 0 processo de crescente integrayao da dasse tra
balhadora no sistema societirio capitalista avan~ado como a mais 
notivel tendencia de desenvolvimento da sua ';poca.!' A perspec
tiva de Horkheimer estava tao unilateralmente concentrada nessa 
realizayao integrativa do capitalismo avanyado que fez dela 0 pon
to de referencia de todo 0 trabalho de pesqj.lisas do instituto; 
durante os anos 30, suas investiga<;:6es interdisciplinares estive
ram inteiramente wltadas para a questao: "Como ocorrem os 
mecanismos mentais em virtude dos quais e possivel que as ten
soes entre as classes sociais, que se sentem impelidas para 0 con
flito por causa da situayao economica, possam permanecer laten
tes?" (Horkheimer, 1932, p.l36). 

A formulayao dessa questao demonstra como Horkheimer ja 
tinha concebido, em detalhe, a constru<;ao da analise social 
interdisciplinar: a disciplina central, desde enta~, devia ser a eco
nomia politicaj s6 ela esrn em condi~6es de mediar entre a filoso
fia da historia e as ciencias especializadas porque investiga, de urn 
ponto de vista empirico, 0 mesmo processo de produ<;:ao capitalis
ta que aparece, numa perspectiva ftlos6fico-hist6rica, como uma 
etapa na realizayao da razao. Se for verdade que a economia poli
tica representa a espinha dorsal teorica de uma ciencia social ma
terialista, enta~, sob as novas condi<;:oes, uma segunda disciplina 
deve caminhar junto com ela. Como as potencialidades racionais 
acumuladas nas foryas produtivas capitalistas ja nao se refletem 
na a<;:ao do proletariado enquanto classe, como ainda a teoria 
marxista da revolu<;:3.o supunha, requer-se uma investiga<;:3.o adicio
nal das foryas aglutinadoras "irracionais" que impedem que as 

15 Para as bases historicas dessa tese, ver Mahnkopf, 1985, esp. cap.6. 
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classes percebam seus reais interesses. Para Horkheimer, era 
inquestionavel que essa tarefa podia ser realizada por meio de 
uma psicologia inspirada em Freud. Finalmente, uma terceira dis
ciplina deve caminhar passo a passo com a economia politica e a 
pSicologia, potque as exigencias sociais no sentido de conforrnar
se nao atingem a psique individual de forma imediata, mas ape
nas de uma maneira culturalmente refratada. Como elemento 
concludente do projeto de pesquisa por ele esbo<;ado, Horkheimer 
considerou uma teoria cia cultura que cleve investigar as condi<;:6es 
culturais sob as quais ocorre a socializa<;ao individual no capitalis. 
mo adiantado. Da imbrica<;ao dessas tres disciplinas segue·se a 
tarefa que Horkheimer atribuia a teoria critica em sua primeira 
fase; elas compreendiam a analise economica da fase pos·liberal 
do capitalismo, a investigayao sociopsicologica da integrayao 
societiria dos individuos e a analise teorico-cultural do modo de 
operayao da cultura de massa. Todavia, Horkheimer e seus cola
boradores s6 poderiam realizar uma unidade te6rica em seu pro
gram a usanda 0 funcionalismo marxista para estabelecer uma 
dependencia direta entre os diversos elementos da investiga<;ao. 

1 A analise economica do capitalismo pOs·liberal 

Horkheimer via a economia politica como empreendendo a 
tarefa central de investigar 0 processo de longo aleance da mudan· 
<;a que imperava no capitalismo desde 0 final de sua fase liberal. 
Foi antes de tudo 0 advento do nacional·socialismo que suscitou 
a questao de saber se urn principio organizacional modificado do 
capitalismo nao deveria emergir no quadro da economia planeja· 
da do novo sistema economico. Friedrich Pollock, urn economista 
"burgues de esquerda" que cresceu com Horkheimer, foi encarre
gado de pesquisar essa area no instituto. 16 Durante a decada de 
1930 ele estudou a economia planejada recem·emergente, e suas 
descobertas foram aceitas em seu conjunto pelo "circulo interno" 
dos membros do instituto. As ideias de Pollock estao expressas 
essencialmente no conceito de "capitalismo de Estado" (Pollock, 

16 Sabre Pollock, ver Dubiel. 1975. 

j 
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1941, 1975). Ele acreditava que, com 0 nacional-socialismo e com 
"0 comunismo sovietico, tinha tomado forma um tipo de capitalis
mo baseado na economia planejada no qual 0 veiculo orientador 
do mercado havia sido suplantado pelas autoridades do planeja
mento burocratico. A gestao dos conglomerados capitalistas ti· 
nha·se fundido de maneira tao completa com as elites do poder 
politico que desde entio a plena integra<;ao social poderia ocorrer 
na forma da domina<;iio administrativa centralizada. Empreendi. 
da originalmente como urn estudo especializado, essa analise logo 
se tornou 0 ponto de partida para uma teoria global do capitalis· 
mo p6s.liberal (ver, por exemplo, Horkheimer, 1972c); ela forne· 
ceu a estrutura geral no interior da qual as investiga<;oes psico16-
gicas e teorico·culturais podiam encontrar 0 seu lugar. 

. ., 

2 A investiga~o sociopsicologica da integra~o socieraria 

Embora a nova forma organizacional da produ<;ao capitalista 
pudesse ser explicada pela teoria do capitalismo de Estado, a per· 
gunta que nao podia ser respondida era: Por que os individuos se 
submetem, aparentemente sem resistencia, a um sistema de domi
na<;iio centralmente administrado? Horkheimer delegou essa tarefa 
de investiga<;:ao sociopsicol6gica ao seu amigo Erich Fromm. Com 
a chegada de Fromm, 0 instituto ganhou urn advogado crucial 
desse movimento intelectual da Republica de Weimar que lutava 
por uma integra<;:ao entre materialismo hist6rico e psicanalise. 17 

Fromm, que trabalhava como analista desde 1926 e estava estrei· 
tamente associado a Das Freie liidische Lehrhaus, achava-se inteira
mente vinculado a "esquerda freudiana" em seus primeiros estu
dos.l8 Como Siegfried Bernfeld ou Wilhelm Reich, partia do 
pressuposto de que a integra<;ao dos individuos no sistema capita· 
lista de domina<;:ao ocorre por meio da format;ao social do carater 
psicossexual desses individuos. Esse modelo explicativo geral, no 

17 Sobre a "esquerda freudiana", ver Dahmer, 1973; sobre a aceita~ao de Freud 
na Escola de Frankfurt, ver Bonss, 1982. 

18 Urn estudo completo sobre a evolu~o te6rica de Fromm e fornecido por 
Funk (! 980). 

j 
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qual os conceitos da psicanalise estio ligados aos de uma sociolo· 
gia marxista, foi aplicado par Fromm em suas investiga~6es no 
instituto. 19 Seu ponto de partida e a observac;ao de que 0 desen· 
volvimento da ardem capitalista de Estado acarreta uma mudan~ 
estrutural na familia nuclear burguesaj juntamente com a base 
econ6mica de sua autoridade, que ainda the era conferida sob as 
condi~6es capitalistas liberais, 0 homem perde a inquestionada 
autoridade patriarcal que antes possuia. Com isso se percle 0 pon
to de referenda autoritirio a partir do qual a crianya podia desen
valvet e fortalecer 0 seu ego, e assim a mudan<;a estrutural da 
familia caminha de par com urn enfraquecimento do ego adoles· 
cente, em consequencia do que emerge urn tipo de personalidade 
ligado a autoridade e facilmente manipulaveL Mais uma vez foi 
Horkheimer que deu uma forma geral as dispersas e frequente. 
mente especulativas reflexoes de Fromm; a teoria cia "persor-tali
dade autorit<iria", que combinava as investiga<;6es sociopsico16gicas 
do instituto (Horkheimer, 1972b), nao tardou a ser adotada por 
todos os membros do "circulo interna". 

3 A analise te6rico-cultural da cultura de massa 

As abordagens econ6micas e sociopsicologicas do instituto 
estavam relacionadas entre si por intermedio de premissas 
funcionalistas de forma que, tomadas em conjunto, produziam a 
imagem de uma integra<;ao fechada da sociedade. A analise eco· 
nomico-estrutural desvendou as tendencias desenvolvimentais que 
permitem ao capitalismo estabelecer urn curso para urn sistema 
de domina~ao baseado na economia planejada; a partir das altera· 
c;:oes que esse processo de mudanc;:a acarreta na socializac;:ao 
"familial", a analise sociopsicol6gica deslindou entio os mecanismos 

19 Ver principalmente' Fromm, 1932, 1978. Fromm escreveu a parte s6cio· 
psicol6gica da extensa pesquisa, "Authority and Family" ["Autoridade e fami
Ha"J (ver Fromm, 1936). Os escudos-piloto para esse projeto, que Fromm 
empreendeu no quadro de uma pesquisa empirica, "German Works 1929" 
["Obras alemas 1929"\' foram editados hi pouco (Fromm, 1980). Para uma 
informa9io geral, ver a Introdu9io de Bonss a obra mencionada (Bonss, 1980). 
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pelos quais os individuos sao uniformemente ajustados as novas 
demandas comportamentais. A teoria da cultura, terceiro compo· 
nente do projeto de pesquisa considerado por Horkheimer, teria 
sido 0 lugar para se for<;ar a abertura do funcionalismo fechado 
dessa analise da sociedade. Aqui, poderia ter sido demonstrado 
que os sujeitos socializados nao estao apenas passivamente sujei
tos a urn processo an6nimo de diredonamento mas, antes, parti
dpam ativamente com seus proprios desempenhos interpretativos 
no complexo processo de integra~ao sociaL De fato, a principio 
Horkheimer atribuira uma tarefa a analise da cultura que atendia 
teoricamente a esse conceito: como a pesquisa subcultural em 
nossos dias, tinha de investigar empiricamente aqueles "costumes 
morais" e "estilos de vida" nos quais a prcitica comunicativa diaria 
dos grupos sociais encontra expressao. 20 .~e Horkheimer tivesse 
seguido consequentemente essa linha de pesquisa, enta~ - como 
se poderia demonstrar exemplarmente, com 0 fen6meno da cultu
ra - essa dimensao logicamente independente das orienta<;6es de 
ac;:ao e dos padr6es de valores sociais, que nao podem ser vistos 
como urn elemento meramente funcional na reproduyao da do· 
minac;:ao, ter-se-ia tornado visivel para ele. Em vez disso, porem, e 
mesmo antes que ele pr6prio percebesse a 16gica de ac;:ao te6rica 
de suas determinac;:6es conceituais iniciais, ele reconduzira a ana
lise da cultura ao sistema de referenda funcionalista no qual ja 
havia anteriormente integrado a economia politica e a psicologia 
socialY Nesse contexto, Horkheimer entendia como "cultura" 
(sempre que nao se trate de obras de arte) apenas a totalidade dos 
recursos e "aparatos" culturais que servem de mediadores entre 
as demandas comportamentais societarias do exterior e a psique 
do individuo, que se tornou manipulaveL Acima de tudo, as in· 
vestiga0es que Theodor W. Adorno empreendeu sobre 0 advento 
e os efeitos da industria cultural desenvolveram·se nos horizontes 

20 Principalmente em Horkheimer (1972d, esp. p.43); 0 conceito de cultura que 
Horkheimer utiliza aqui lembra mUlto 0 de E. P. Thompson em sua hist6ria 
da classe trabalhadora inglesa. 

21 Programaticamente, par exemplo, em Horkheimer (1972b). Segui a retifica
<;3.0 do conceito de cultura de Horkheimer, da esfera da teoria da a<;3.o para a 
da teoria da institui<;3.o, em Honneth (1985, cap.l). 
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desse conceito de cultura, que se limita a uma teoria das institui. 
,6es." No instituto, adotou·se assim um tipo de pesquisa cultural 
em cuja estrutura a cultura - como na doutrina marxista de base 
superestrutural - aparece unicamente como componente funcio. 
nal da garantia de domina'-rao. Mais uma vez, 0 recurso de 
Horkheimer a urn sistema de referenda funcionalista pode ser 
remontado aos pressupostos fundamentais da sua filosofia da 
hist6ria, que constituiam a base de todo 0 seu projeto de pesqui. 
sa interdisciplinar; estes permitem entender que premissas te6-
ricas levariam necessariamente a fuina cia teoria critica em sua 
primeira fase. 

II A fraqueza te6rica da teoria critica 

Se as diferentes investiga,6es que os membros do circulo in. 
terno do instituto fizeram no curso dos anos 30 forem reunidas 
num conjunto tearica, 0 que aparece e a imagem de uma socieda
de totalmente integrada; nela, a vida social se esgota - como nas 
vis6es das teorias do totalitarismo - num circuito fechado do exer. 
cicio centralizado da domina,ao, do controle cultural e do confor. 
mismo individual. Se essa imagem, dadas as circunstancias socie

tirias com as quais os membros do instituto se defrontavam em 
face do fascismo e do stalinismo, pode encontrar uma certa justi. 
fica<;:ao historica, em contraste, de urn ponto de vista sistemico ela 
se revela como 0 resultado de uma constfu<;:ao teoricamente fa

Iha. No sistema de referencia sociote6rica no qual Horkheimer 
baseou 0 seu programa, essa dimensao da a<;:ao social, na qual as 

convio;:6es morais e as orienta<;:6es normativas se constituem inde

pendentemente, e sistematicamente excluida: esse programa era 

concebido de tal forma que apenas os processos sociais suscetiveis 
de assumir fun,6es na reprodu,ao e na expansao do trabalho 
social podem encontrar um lugar nele. Esse reducionismo funcio. 
nalista tinha suas origens nas premissas hist6rico·filos6ficas nas 

22 Ver, por exemplo, Adorno, 1978; pelo que vejo, as obras de Leo Lowenthal, 
responsavel pela teoria da literatura e cia cultura no instituto, tambem se 
inserem nesse quadro; ver principalmente Lowenthal, 1932. 
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quais as pondera,6es de Horkheimer, mas tambem as de Marcuse 
e Adorno, geralmente se baseavam. 

Na epoca, uma coisa era comum aos trabalhos filos6ficos de 
todos esses autores: muito embora 0 seu pensamento como urn 
todo estivesse radicalmente orientado a renova,iio da filosofia 
social, os pressupostos basicos da filosofia da hist6ria que aplica· 
vam nesse projeto estavam, no entanto, profundamente enraiza

dos na tradi<;:ao marxista. Mesmo nos momentos em que tentam 

livrar·se desse residuo dogmagico, 0 fazem sempre de uma pers· 
pectiva da filosofia marxista da hist6ria. N em os trabalhos pionei· 
ros de Durkheim e sua escola, nem as inova<;:6es te6ricas do 
pragmatismo cairam aqui em solo fertil; 0 estreito circulo do ins· 
tituto permaneceu sempre fechado diante de todas as tentativas 
de considerar 0 processo hist6rico de um . .,onto de vista outro 
que nao 0 do desenvolvimento do trabalho sociaL Existem duas 
premissas te6ricas que determinam a estrutura conceitual da fHo
sofia da hist6ria no seio da qual os trabalhos de Horkheimer, 
Marcuse e Adorno, nao obstante as diferen,as de detalhe, se de
senvolvem em conjunto .. Primeiro, todos os tres sup6em que a 

razao ou racionalidade humana deve ser entendida como a facul· 
dade intelectual para 0 dominio instrumental sobre os objetos 
naturais; nessa medida, os tres perrnanecem ligados a tradi<;:ao 
conceitual da filosofia da consciencia que explica a racionalidade 
humana segundo 0 modelo da rela,ao cognitiva de um sujeito 
com um objeto.23 Segundo, os tres estao de acordo quanto a conclu
sao que pode ser extraida das premissas hist6rico·filos6ficas em 
rela<;:§.o a teoria da hist6ria, a saber, que 0 desenvolvimento hist6ri

co ocone antes de tudo como urn processo que consiste precisa

mente em desdobrar esse potencial para a racionalidade que e esta· 
belecido no dominio instrumental do homem sobre os objetos 
naturais. Nessa medida, permanecem ligados a tendencia, ja predo· 
minante em Marx, de restringir instrumentalmente a hist6ria hu
mana para um desdobramento desenvolvimentista do procedimen. 
to societal da natureza (ver Honneth, 1985, parte 1, p.9ss). 

23 Sobre as premissas da teoria critica baseadas na filosofia da consciencia, ver 
H.berm.s, 1984, p.366ss. 
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Por mais moldada que seja - nos detalhes - pela influencia de 
Lukacs e Korsch,24 Dilthey e Heidegger" ou, finalmente, Benja· 
min," foi essa filosofia reducionista da historia que serviu ao tra· 
balho de pesquisa do instituto como urn sistema de referencia 
geral na sua primeira decada. Idenrificaram·se niio apenas os deficits 
te6ricos nos fundamentos normativos da teoria critica primeira,27 
mas tambem os problemas ja referidos de acordo com a constru· 
<;iio horkheimeriana de uma teoria interdisciplinar da sociedade. 
o estilo funcionalista do programa de Horkheimer e a conseqiien· 
cia metodologica do reducionismo de que 0 seu modelo referencial 
filosofico·historico esra imbuido.28 Uma vez que nenhum outro 
tipo de a<;iio social e concedido ao lado do trabalho socierario, 
Horkheimer so pode levar sistematicamente em conta as formas 
instrumentais cia pnitica societiria no nivel da sua teoria da socie
dade, perdendo assim de vista essa dimensiio cia pratica diaria na 
qual os sujeitos socializados geram e desenvolvem criativamente 
orienta~6es de a~6es comuns de urn modo comunicativo. Samen
te considerando essa esfera comunicativa da pratica diaria social e 
que Horkheimer poderia ter descoberto que a reprodu<;iiO socieraria 
nunca ocotre na forma de urn cumprimento cego de imperativQs 
funcionais, mas 56 por meio da integrac;.ao das notmas de ac;.ao 
especificas dos grupos. No seu pensamento tinha de se impor a 
ideia de que as sociedades se reproduzem, em principio, indepen· 
dentemente da autocompreensao comunicativa de seus membros, 
na medida em que ancoram as demandas econ6micas diretamen
te na natureza das necessidades do individuo com a ajuda dos 
processos sistemicos de direcionamento. Como conseqiH~ncia desse 
modelo conceitual, urn funcionalismo fechado pode finalmente 
emergir, e foi dessa forma que 0 programa horkheimeriano de urn 
"materialismo interdisciplinar" acabou senda apresentado. 

24 Sobre sua influenda em Horkheimer, vet principaimente Jay, 1984, cap.6. 
25 Sabre sua influencia em Marcuse. vet Schmidt, 1968. 
26 Sabre a influencia de Benjamin no primeiro Adorno, vet Buck-Morss, 1977. 
27 Vet principalmente Habermas (1984, cap.4, s~o 2) e Benhabib (1986, 

p.147ss); urn resgate "interessante" da filosofia moral de Horkheimer foi 
empreendido por Schnadelbach (1986). 

28 Desenvolvi bern essa tese em Honneth (1985, parte 1, p.9ss). 
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Ora, no proprio instituto a ideia de pesquisa social interdis· 
ciplinar teve uma recep<;iio favoravel e produtiva are 0 come~o dos 
anos 40. Uma mudan<;a geral de orienta~iio ja era perceptivel nos 
artigos com que Horkheimer contribuiu para 0 ultimo volume do 
Zeitschrift fur Sozialforschung'9 (que parou de ser publicado em 
1941), mudan<;a que implicava niio somente as premissas histori· 
co-filosoficas da teoria critica, como tam'bem a posi~o das ciencias 

especializadas dentro dessa teoria. Nesses artigos, Horkheimer 
cedeu crescentemente a uma filosofia pessimista da hisroria cujas 
raizes remontam de tal forma a primeira fase de sua propria bio· 
grafia intelectual que seus escritos dos anos 30 aparecem, em 
retrospecto, como urn simples interludio teorico (ver Korthals, 
1985). Exatamente como na epoca de sua primeira leitura sobre 
Schopenhauer, 0 tema dominante para Hor\cloeimer voltou a ser 0 

potencial destrutivo da raziio humana. Realmente, 0 conceito de 
trabalho ainda constituia 0 fundamento categorial dessa nova 
concep<;iio da filosofia da historia mas, em vez de olhar para as 
possibilidades emancipatorias armazenadas no processo da domi· 
na<;iio socieraria da natureza, Horkheimer agora dirigia 0 seu olhar 
para os efeitos devastadores que as realiza~6es cognitivas pressu· 
postas na pnitica do trabalho humano acarretam. Foi a passagem 
de urn conceito positivo do trabalho socierario para urn conceito 
negativo que introduziu uma nova fase na hisroria cia teoria crfti
caj a posi~o ate enta~ ocupada pela concep<?o produtivista de 
progresso foi substituida por uma critica da razao, ce'tica em rela
<;iio ao progresso, e tao radical que podia tambem duvidar do 
valor cognitivo das disciplinas especializadas. 

Como se sabe, niio foi Max Horkheimer, mas Theodor W. 
Adorno 0 primeiro representante dessa nova concep~iio da teoria 
eritica. Seu pensamento, como POllCOS de sua epoca, foi marcado 
pela experiencia historica do fascismo como uma calamidade para 
a civiliza<;:ao;30 issa the permitiu, desde 0 principia, ver com ceti
cismo aquilo que as ideias de progresso historico-materialistas ti· 
nham introduzido no programa original do instituto. Alem disso, 

29 Penso sobretudo em Horkheimer (1941, 1978). 
30 A esse respeito, ver especialmente Klein & Kippenburg, 1975. 

-----' 



520 AXEL HONNETH 

seu desenvolvimento intelectual havia sido tilo fortemente influen
ciado pelos interesses artisticos que nao era nada estranho que 
questionasse 0 estreito racionalismo da tradi<;ao teorica marxista_ 
Sob a influencia de Walter Benjamin, essa reserva permitiu-lhe 
empreender desde muito cedo as primeiras tentativas para tcrnar 
os metodos estHicos de interpreta<;ao fecundos para a filosofia da 
historia materialista (ver Buck-Morss, 1977, esp_ cap.6). Obvia
mente, tambem na filosofia de Adorno ambos os temas conceituais -
ceticismo em rela<;oo ao progresso e 0 lugar de homa metodologico 
reservado para os conteudos esteticos da experiencia - s6 tiveram 
efeito dentro da estrutura daquelas premissas da filosofia da cons
ciencia que ja tinham sido determinantes para 0 modelo teorico 
de Horkheimer. Na Diafetica do iluminismo (1947), que escreve
ram juntos no inicio dos anos 40 e que posteriormente deu nome 
it nova concep<;3.o da teoria critica, esses diferentes terois e ten
dencias reuniram-se num unico livro. 

Em sua abordagem filosofico-hist6rica este livro ja havia sur
gido no horizonte do programa inicial do instituto: a condi<;oo 
totalimria na qual 0 mundo havia caido com a ascensao do fascis
mo ja nao podia ser explicada pelo conflito entre for<;as produti
vas e rela<;6es de produ<;oo, mas pela dinamica interna da forma
<;00 da consciencia humana. Horkheimer e Adorno abandonaram 
a estrutura das teorias do capitalismo, no interior da qual a pes
quisa social do instituto se movera ate enma, adotando em seu 
lugar 0 processo de civiliza<;ao em seu conjunto como sistema de 
referenda para sua tearia, na qual 0 fascismo aparece como a 
etapa historica final de uma "logica da desintegra<;oo" presente 
mesmo na forma original de existencia da especie. A explica<;oo 
dos mecanismos que, desde 0 come<.;o, impeliram 0 processo de 

civiliza<;oo para essa logica da desintegra<;ao constitui a verdadeira 
tarefa da Diafetica do iluminismo; obras literarias e filosoficas da 
hist6ria europeia das ideias comp6em 0 seu material hisico, e seu 
estilo de argumenta<;oo e mais 0 do ensaio aforistico do que 0 de 
uma investigac;ao de corte empirico. 0 conceito de domina<;ao 
social sabre a natureza representa 0 unico vinculo com a aborda
gem original da teoria critica, ja que e central para 0 novo enfoque 
assim como 0 era para 0 sistema de referencia do programa de 
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pesquisa empirica fundamentado na filosofia da historia. Toda
via, 0 mesmo conceito recebe agora urn significado diferente: J1 

na Dialetica do iluminismo, 0 "trabalho societario" ja nao designa 
uma forma de pratica emancipat6ria mas, antes, 0 germen do 
pensamento objetivante. Para essa forma de pensamento reificado 
que emerge concomitantemente com 0 procedimento humano 
da natureza, Horkheimer e Adorno usam 0 co nee ito de 

"racionalidade instrumental"; a fun'fao central atribuida a esse 

conceito e a de explicar a origem e a dinamica do processo 
filogenetico de desintegra<;ao. 

o novo conceito, que desde entilo caracterizou um tema-chave 
da tearia critica, devia-se a uma reorienta<;ao antropologica do 
conceito de reifica<;oo de Lukacs. Horkheimer e Adorno entendiam 
as formas de pensamento reificadoras, qu ..... Lukacs derivava dos 
imperativos de abstra<;ao da troca de mercadorias capitalista 
(Lukacs, 1971), como urn componente imanente do dominio ins
trumental da humanidade sobre a natureza. As ideias sugeridas 
pela analise de Alfred Sohn-Rethel da abstra~ao da troca ~ncon
tram os seus limites na premissa central da Diafetica do iluminismo, 
isto e, a de que, com 0 primeiro ato do dominio sobre a natureza, 
a compulsao para as formas de pensamento instrumentais ja esm 
inevitavelmente estabelecida." Se, para Horkheimer e Adorno, 0 

advento da racionalid.de instrumental e assim explicado pelas 
estruturas elementares do trabalho humano, enta~ elas derivam a 
dinamica historica dessa racionalidade da tendencia autodeter
minada com a qual seus efeitos sao desviados para a vida psiquica 
e social da especie humana: os esfor<;os pre-hist6ricos do pensa
mento instrumental, pelo qual a humanidade aprende a afirmar-se 
sobre a natureza, sao prop.gados passo a passo na disciplina<;ao 
dos instintos, no empobrecimento das capacidades sensuais e na 
forma<;oo de rela<;6es sociais de domina<;Oo. Nessa tese, que repou
sa essencialmente numa serie de argumentos antropo16gicos e 
etnol6gicos sobre os quais s6 interpreta'fOes textuais mais recentes 
lan<;aram luz (ver esp. Cochetti, 1985; Friichtl, 1986), as diferentes 

31 Acompanhei essa transforma~o do conceito de trabalho em Honneth (1982). 
32 Sobre esse tema em geral, ver Maller, 1977i Schmucker, 1977. 
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partes da Dialetica do iluminismo chegam a urn acordo quanto a 
urn resultado comum: ele equivale a nada menos que uma assen;ao 
de que todo 0 processo civilizatorio da humanidade e determinado 
par uma logica de reifica,ao gradual posta em movimento pelo 
primeiro ato de domina,ao da natureza e que e levado as suas 
ultimas conseqiiencias no fascismo. 

Essa tese historico-filosofica so pode ser plenamente compre
endida quando, como ponto de referenda normativD, se conside
ra tambem urn modelo de personalidade estetico no qual a liber
dade da humanidade se define como a capacidade de submeter 
apropriadamente a natureza. Como consideravam a emancipa<;:ao 
humana ligada ao pressuposto de uma reconcilia,ao com a natu
reza, Horkheimer e Adorno tiveram de ver em cada ato do domi
nic sabre a natureza urn passo em direyao a auto-aliena91o da 
especie. Os argumentos com que justificam a influencia posterior 
dessa reificac;ao inicial na vida mental e social procedem da mes
rna tradi,ao filosofica de pensamento na qual 0 modelo de perso
nalidade estetico tambem reside; essa tradi,ao esm delimitada pelo 
primeiro romantismo alemao, por urn lado, e pela filosofia de 
vida, por Dutro. Essa tradiyao constitui, com relayao a hist6ria da 
teoria, urn pano de fundo que a Dialetica do iluminismo revela 
explicitamente apenas em alguns pontos;3) quem primeiro se refe· 
riu criticamente a esse pano de fundo foi Galvano della Volpe 
(1973), que via 0 livro como nada mais que urn produto do "ro· 
mantismo tardio". No entanto, nao sao, como Della Volpe parece 
supar, os temas romanticos e os da filosofia da vida que consti
tuem a fragilidade teo rica da Dialetica do iluminismo, mas antes a 
estrutura historico-filosofica dentro da qual esses temas ganham 
significado pela primeira vez. 

Do mesmo modo como 0 programa de pesquisa interdisci
plinar nos anos 30, a obra teo rica de Horkheimer e Adorno dos 
anos 40 tambem foi determinada por uma filosofia da historia 
que reduz 0 processo hist6rico a uma dimensao de domina<;:ao 
sabre a natureza. POt via das premissas da "filosofia cia conscien
cia" , que subjazem a esse reducionismo te6rico agora apresentado 

33 A esse respeito, ver Habermas, 1987, p.l30ss; Honneth, 1984. 
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numa forma negativa, essa reavalia~ao normativa deixa, nao 
obstante, essencialmente intactas as compuls6es categoriais de 
pensamento. Assim, na Dialetica do iluminismo, Horkheimer e 
Adorno sao foryados a conceber toda a,ao social segundo 0 mesmo 
padrao de arsenal instrumental de urn sujeito sobre urn objeto; 
apenas isso, e nao a tradic;ao romantica na qual eles se inspiram, 
lhes proporciona a base para afirmar que a mesma "logica da 
reifica~ao" tern a mesma eficicia nas tres dimensoes: 0 trabalho 
socieCirio, a socializayao dos individuos e, enfim, a dominac;ao 
social. Uma vez que Horkheimer e Adorno, como se pode mos
trar em detalhe (ver Honneth, 1985, cap.2), conceitualizaram des
de 0 come~o tanto 0 processo da formayao das necessidades indi
viduais como 0 processo do exercicio social da domina~ao de acordo 
com 0 modelo dos atos instrumentais de ciemina,ao, eles pude
ram facilmente, em retrospecto, ver 0 processo civilizat6rio como 

urn todo dominado pela mesma racionalidade instrumental que 
sublinha 0 ato de domina,ao sobre a natureza. 

Nao surpreende que todas as realizac:;:oes criativas dos sujeitos 
e grupos interagentes sejam vitimas desse reducionismo hist6rico
filosofico; toda a esfera da pratica diaria comunicativa e tao deci· 
sivamente excluida da investiga~ao do processo civilizat6rio que 
os avanc:;:os sociais, do modo como ocorreram nesse periodo, sao 

deixados de lado. Uma conseqiiencia disto, como se pode ver na 
Dialetica do iluminismo, foi a nega,ao de uma dimensao do pro· 
gresso civilizat6rio que nao se expressa no aumento das foryas de 
produ,ao, mas numa amplia,ao das liberdades juridicas e do esco
po da a,ao individual (ver Habermas, 1987, cap.5); uma segunda 
conseqiiencia foi de tipo metodologico e de nao menor significa
,ao para 0 posterior desenvolvimento da teoria critica. Horkheimer 
e Adorno aplicaram a critica hist6rico-filos6fica de maneira tao 

geral que tiveram de compreender cada forma de conhecimento 
cientifico, incluindo a pesquisa da ciencia social, como urn ele
mento no processo de reificayao da civilizayao. Por isso foram 
obrigados a excluir, mais uma vez, a teoria critica da sociedade do 
ambito das ciencias sociais empiricas, reconduzindo-a ao dominio 
exclusivo da filosofia. Com a Dialetica do iluminismo, a teoria cri· 
tica voltava it esfera de uma teoria filosoficamente autonoma da 
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qual, em principio, tinha pretendido libertar-se atraves do impul· 
so metodolagico em dire<;iio da pesquisa social interdisciplinar. 
Desde entio, e durante 0 periodo do pas-guerra, houve novamen· 
te uma lacuna sistematicamente nao preenchida entre os traba· 
lhos filosaficos e cientifico·sociais do insritute. Essa lacuna foi, 
outra vez, aprofundada pelas investiga~6es filosoficas mediante as 
quais Adorno e Horkheimer continuaram sua colabora<;iio, embo· 
ra separadamente, na Diafetica negativa e no Eclipse da razdo. 34 

1II A alternativa teorico-social 

AB obras tearicas daqueles que estiveram ligados sa por ai
gum tempo e indiretamente, ou, seja como for, de modo menos 
definido ao institut035 cedem espa~o a impormncia maior que os 
escritos de Horkheimer, Adorno e Marcuse alcan~aram na ima
gem publica da teoria critica. Dado que esse ultimo grupo de 
membros permanentes do instituto sa com muita dificuldade pode 
ser caracterizado como urn circulo de pesquisa homogeneo, 0 

mesmo se aplica ao grupo de tres, ou melhor, quatro autores que, 
embora hajam introduzido todas as investiga<;aes importantes no 
contexte de pesquisa do instituto, jamais confundiram sua identi· 
dade cientifica com 0 programa e a tradi~ao deste. Assim, desde 0 

inicio, apenas sua posi~ao marginal comum permitiu que, em 
retrospecto, Franz Neumann, Otto Kirchheimer, Walter Benja· 
min e talvez Erich Fromm fossem considerados urn grupo unico. 
A primeira vista, nao existe base interpretativa para opo-Ios, como 
urn "circulo externo", ao "circulo interno" formado por Hor

kheimer, Adorno, Marcuse, wwenthal e Pollock. Nem, a primei· 
ra vista, ha uma base comum para os quatro autores, em sentido 

sociolagico e mesmo sociofilosafico: Neumann e Kirchheimer -

34 Sobre esse movimento de "re-filosofisa~ao", ver Adorno, 1973b; Dubiel, 1984, 

a se~o 4.3.3; Horkheimer, 1974. 
35 Na sequencia, baseio-me numa distin~ao que' Habermas introduziu em seu 

debate sobre teoria critica (ver Habermas, 1981, p.558) e tento esdarecer essa 
diferenda~ao um tanto vaga entre um circulo "interno" e um circulo "exter
no" no instituto. 

, 
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estudaram ciencias jUridicas e atingiram a maturidade polirica na 
democracia social alema - contribuiram com teorias do Direito e 
do Estado para 0 trabalho do instituto durante 0 periodo de exi
lio em Nova York;36 Benjamin, um dos poucos pensadores inde· 
pendentes de nosso seculo, esteve, ate seu suiddio em 1940, oca· 
sionalmente encarregado pelo institute de pesquisar questaes 
relacionadas a teoria da literatura e cia culturaj3i Fromm, de inicio 

ligado estreitamente a Horkheimer e plenamente integrado ao 
instituto, temall, quando de seu exilio em Nova York, urn novo 
fumo na interpreta<;:ao da psicanalise, rompendo assim com 0 

instituto em 1939.38 

Pertanto, esses diferentes autores nao podem seT comparados 
nem em suas orienta<;:6es te6ricas nem em suas posturas tematicas; 

o que os une, no fun do, e a diretiva geral de ·~u pensamento, que 
Ihes permitiu, como urn corpo, it alem do sistema de referenda 
funcionalista do program a original do instituto. 0 espirito de 
contradi<;ao dos quatro autores foi espica<;ado pelo funcionalismo 
marxista, contra 0 qual eles opuseram considera<;6es que conver· 
gem numa reavaliayao ascendente dos desempenhos comunicati
vos de individuos e grupos. Sem duvida, esse impulso subjacente, 
que propoe uma supera<;:ao do reducionismo filosofico-historico 
implicito nas premissas categoricas do marxismo, nao foi expres
samente apregoado em nenhuma obra, mas e visivel sempre que 

as diferen<;as tearicas entre representantes dos dois grupos liga· 
dos ao instituto come~am a vir a tona. Nao se trata de uma diver

gencia acidental na concep<;ao do objeto, mas antes de diferen<;as 
sistematicas no modelo de uma teoria da sociedade que separava, 
em todos os casos, 0 circulo interne do externo. 

o conhecimento de jurisprudencia e de ciencia politica de 
Neumann e Kirchheimer revelaram-se bastante proveitosos em 

diversas investiga~6es relativas a forma politica de integra~ao das 

36 Um estudo introdutorio e fornecido por Sallner (1979, p.86ss). Sobre 
Neumann, ver Sallner (1978); sobre Kirchheimer, ver 0 resumo em Luthardt 
(1,976). 

37 Uma introdu~o a Benjamin e fornecida por Witte (1985) e Wolin (1982). 
38 ver, para uma introdu~ao geral a Fromm, Bonss, 1982. 
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sociedades capitalistas avan<;adas. Sua forma<;iio juridica e cientifi· 
ca significava que ambos estavam plenamente familiarizados com 
a visiio segundo a qual 0 direito constitui um importante mecanis· 
mo orientador da sociedade burguesa; consideravam 0 direito 
constitucional como um produto socialmente generalizado de um 
compromisso politico que as classes, com diferentes graus de po
der, haviam aceitado dentro das condi<;6es do capitalismo privado. 
Essa premissa sociote6rica constituiu a base das an:ilises em que 
Neumann, assim como Kirchheimer, investigou as modificayoes 
constitucionais formais que acompanham a mudanya econ6mica 
estrutural do capitalismo.39 A questiio a partir da qual finalmente 
seriam levados, como grupo, a enfrentar a dire<;:ao do instituto 
dizia respeito aos principios organizativos referentes a nova Ot

dem dominante do nacional·socialismo. Neumann e Kirchheimer 
apresentaram obje<;6es empiricamente fundamentadas a tese do 
"capitalismo de Estado" proposta por Horkheimer e Pollock. As 
pesquisas sociol6gicas que haviam realizado - desde 0 exilio ame' 
ricano - sobre a situa<;iio daAlemanha (Kirchheimer, 1976b, 1976c; 
Neumann, 1978b), bem como sua experiencia politica pratica do 
fim da Republica de Weimar, convenceram·nos do primado abso
luto dos interesses capitalistas privados sobre a gerencia estatal da 
economia. Neumann e Kirchheimer naa podiam, pais, aceitar a 
tese de Pollock segundo a qual, no nacional-socialismo, a gestiio 
estatal do mercado competia apenas a uma burocracia administra
tiva centralizada; ao contnirio, sustentaram que 0 fascismo nao 
anulara as leis funcionais do mercado capitalista como tais, mas 
simplesmente as colocara sob 0 controle adicional de medidas 
totalitarias compuls6rias. Essa tese, com sua doutrina de compro
misso politico, foi resumida numa unica f6rmula: 0 conceito de 
"economia totaliciria monopolista", que Neumann, em sua pes
quisa Behemoth, opOs programaticamente ao conceito de capitalis· 
mo de Estado (Neumann, 1966, p.221 Ss).40 Nos termos dessa tese, 

39 Ver principalmente as seguintes coletaneas de ensaios: Neumann, 1978a; 
Kirchheimer, 1976a. 

40 Sobre 0 debate, no instituto, a respeito da analise do fascismo, ver entre 
outros Rainer, 1984 e Wilson, 1982. 
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o dominio nacional-socialista assumiu a forma de um compromis
so socialmente limitado, livre de obriga<;6es constitucionais e no 
qual tanto 0 partido quanta as elites econ6micas e administrati
vas concordavam com medidas politicas que, em ultima analise, 
tinham por objetivo aumentar as oportunidades de lucro 
monopolistas. 

Obviamente, nao foi apenas 0 conhecimento empirico que 
permitiu a Neumann e Kirchheimer seguir 0 caminho dessa ana
lise do fascismo, analise que desde entiio tem sido amplamente 
confirmada;" 0 que tambom contribuiu para a superioridade de 
sua interpreta<;iio com rela<;iio it tese do capitalismo de Estado 
foram as concep<;6es te6rico-sociais implicitas em sua obra. Desde 
o prindpio, Neumann e Kirchheimer consideraram a ordem social 
desde uma perspectiva diversa daquela que,l1revalecia no circulo 
mais estreito de Horkheimer; para eles, a integra<;:;1o social repre
senta urn processo que ocorre nao s6 por meio da realiza<;cio sem
pre inconsciente de imperativos funcionais sociais, mas ainda da 
comunica<;:;1o politica entre grupos sociais. Ern virtude de seu in
teresse pelo Estado constitucional, Neumann e Kirchheimer se 
viram pela primeira vez em confronto com 0 fenomeno da legiti
midade politica; consequentemente, perceberam que a ordem cons
titucional de uma sociedade e sempre a expressiio de um compro
misso generalizavel, ou de urn consenso entre for~s politicas. A 
participa<;:;1o ativa em conflitos de classes, que caracterizou a Re
publica de Weimar, levou a uma compreensiio realista da "for<;a 
relativa dos interesses sociais" (Kirchheimer, 1978): para Neumann 
e Kirchheimer, a for<;a potencial proveniente do controle capita
lista dos meios de produ<;iio niio deve ser subestimada. Finalmen
te, suas experiencias com 0 austromarxismo42 revelaram a ambos 
o carater de compromisso da ordem social como um todo: as 

41 Para a superioridade das analises do fascismo, por Neumann e Kirchheimer, 
em rel~o a oferecida pela teoria do capitalismo estatal, ver Schafer, 1977; 
Wilson, 1982. 

42 Ver a referenda em Sollner (1979, p.101ss). A influenda do austromarxismo 
sobre a teoria sodalista do Estado e do Direito na Republica de Weimar 
nunca foi examinada profundamente. Uma primeira abordagem, que no en
tanto ignora Neumann e Kirchheimer, e a pesquisa de Strom & Walter (1984). 
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institui<;.6es de uma sociedade nada mais sao que express6es pas

sageiras dos acordos sociais que os diferentes grupos de interesses 
firmam em consonancia com seus respectivos potenciais de fon;:a. 

No pensamento de Neumann e Kirchheimer, tudo issa se 
junta para format urn conceito de sociedade cujo centro e urn 

processo global de comunica<;:ao entre grupos sociais. Esse con
ceito nao apenas evita a aceita<;:ao acritica de ideias segundo as 

quais todos os grupos sociais esmo completamente integrados a 
ordem socia143 como, 0 que e mais importante, imp6e limites ao 
funcionalismo marxista para 0 qual tendiam Horkheimer e seus 
colaboradores. As analises de Neumann e Kirchheimer iniciam-se 
sempre pelos interesses e orienta<;:oes que as pr6prios grupos so
dais trazem para a reprodw;:ao social com base em sua posiyao de 
classe. Do processo comunicativo no qual as diferentes grupos 

negociam seus interesses entre sf, pela utilizayao de seus respecti

vos potenciais de forya, surge 0 fragH compromisso que se mani
festa na constituiyao institucional de uma sociedade. 

Considerando esse modo de pensar, Neumann e Kirchheimer 

nao podiam aceitar que a integrayao social ocorresse por meio de 
urn processo orientador que simples mente se estende aos interes

ses e orientayao simbolicamente mediados dos grupos sociais. Para 
ambos, as perspectivas de ayao especificas de cada grupo, e nao os 

motivos sistemicamente gerados, e que moldam 0 elemento social 
a partir do qual se da 0 processo de integra.;ao de uma sociedade. 
Assim, a preocupa~ao de Neumann e Kirchheimer nao e nem 0 

funcionalismo marxista nem a constatayao de que 0 totalitarismo 

e apenas urn sistema enganoso (Verblendungszusammenhang) que 
se totalizou. Enfim, ainda que apenas por razoes te6rico-sociais, 
Neumann e Kirchheimer opoem-se a tendencia a um centralismo 

no nivel da teoria do poder - tendencia que se pode notar em 

Horkheimer e seus colaboradores, pois consideram 0 Estado tota
litario urn centro homogeneo de poder, enquanto para Neumann 

e Kirchheimer e por si mesmo evidente que a dominayao estatal 
sempre nasce da conjun,ao dos potenciais de for,a dos diferentes 

43 Ver principalmente Neumann, 1977. 
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grupos de interesses." A superioridade da abordagem teorico
social, encontrada em Neumann e Kirchheimer de uma forma 
antes implicita que explicita, fica clara em face da riqueza empirica 
e diversidade material de suas analises do fascismo; justamente 
porque explicam a dominayao totalitaria em termos de urn jogo 
entre grupos de interesses rivais, suas teorias continuam validas 
ainda hoje. 

o caminho intelectual de Benjamin cruzou 0 de Neumann e 
Kirchheimer apenas num ponto: tambem para ele, 0 conflito de 
classes sociais e ao mesmo tempo uma experiencia sempre viva e 
uma premissa teo rica de toda analise da cultura e da sociedade. 
Sem duvida, 0 interesse de Benjamin reside nao tanto numa in
vestiga,ao sociologica da sociedade quanta num diagn6stico da 
epoca, em termos de uma filosofia da his.t$!ria. A forya-motriz por 
tras dessa filosofia da hist6ria e a ideia da reden,ao da humanida
de da culpa da repressao e dominayao social; suas ideias basicas 
sao tiradas da tradiyao do messianismo judaico, e sua visao te6rico
social configurada a partir do materialismo hist6rico.4'5 Como pen
sad~r que associou diferentes tradi~6es te6ricas em suas obras, 
Benjamin tern conexoes tao estreitas ou tao remotas com a teoria 
critica, como com a hermeneutica judaica de Gershom Scholem e 
com a teo ria materialista da literatura de Bertolt Brecht. Decerto, 
o interesse pela arte como fonte te6rica de conhecimento ligava-o 
de inicio a Adorno (ver Buck-Morss, 1977), e a preferencia por 
uma analise microl6gica da cultura cotidiana aproximava-o de 
Siegfried Kracauer46 

De urn modo geral, foi quanta a questiio dos efeitos dos novos 
meios da moderna cultura de massa sobre a sociedade que Benja
min entrou em conflito com os membros mais destacados do 
instituto. Como Adorno e Horkheimer, Benjamin via no comeyo 

44 A esse respeito ver, principalmente, Marramao, 1982; sobre a evolu-;:ao da 
"reoria da conjun<;:ao" [Verflechtungstheoriel de Neumann no periodo do pas
guerra, ver Buchstein & Sch16er, 1983. 

45 Poucos estudos sobre Benjamin conseguem demonstrar a unidade por t[<is 
da diversidade de seu pensamento; de capital imporrancia e a interpretayao 
de Habermas (Habermas, 1983). Ver tambem Tiedemann, 1973. 

46 Ver a referenda em Zohlen (1980). 
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o surgimento da industria cultural como um processo de destrui
<;iio do trabalho autonomo da arte: na medida em que os produtos 
do trabalho artistico sao tecnicamente reproduziveis, perdem toda 
a aura que antes os elevava, como uma reliquia sagrada, do mundo 
profano do observador (Benjamin, 1973b)_ Os meios tecnicos 
do cinema, raciio e fotografia destroem a aura que envolve 0 

produto artistico e exp6em-no a uma visao remota do publico; a 

forma contemplativa da frui<;iio solitiria da arte e suprimida pelos 
metodos publicos da experiencia artistica coletiva. Entretanto, as 
diferen<;as de opiniao no instituto foram acirradas, nao pela iden
tifica<;iio dessas tendencias de desenvolvimento cultural, mas pela 
constata<;iio do comportamento receptivo que elas engendravam. 
Na destrui<;iio da aura estetica, Adorno via um processo que for<;a 0 

observador a transformar-se num consumidor passiv~ e alienado, 
o que, portanto, tarna a experiencia esretica irnpossivelj a arte de 
massa, resultante cia nova reprodu~o tecnicizada, representava 
para ele nada menos que a "desestetiza~ao da arte" (Entkunstung 
deT Kunst}.47 Benjamin, por outro lada, via na arte de massa 
tecnicizada sobretudo a possibilidade de novas formas de per
cep~o coletiva; apoiou todas as suas esperan~as no fato de, na 
experiencia remota da arte, por parte do publico, aquelas ilumi
na<;6es e experiencias que ate enta~ 56 ocorriam no processo 
esoterico da frui~ao solitiria da arte poderem agora acontecer 
em circunstancias mais prosaicas. 

Como no debate sobre a tese do capitalismo de Estado, nao 
sao tanto as reivindica~6es empiricas individuais que despertam 
interesse, ja que desenvolvimentos posteriores e a situac;ao da 
pesquisa internacional tornaram tais reivindicayoes, na sua maior 
parte, obsoletas.48 As considerayoes te6rico-sociais ocultas por tras 
das posiyoes em confHto sao, no entanto, instrutivas; assim, tor
na-se claro que Benjamin e Adorno s6 chegaram a conclusOes 
divergentes sobre a cultura de massa tecnicizada porque partiram 

47 Ver, por exemplo, a perspectiva em Adorno (1978); a "desestetizal):ao da 
arte" e a rubrica sob a qual estudou a industria da cultura em Adorno (1973a, 
p.52ss). 

48 Sobre 0 atual estado da pesquisa, ver 0 estudo de Kellner (1982). 
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implicitamente de diferentes conceitos de integra<;iio social. Nao 
apenas uma insisrencia firme no valor cognitivo exclusivo da obra 
de arte esoterica, mas tambem a pressuposic;ao de um estreito 
funcionalismo levaram Adorno a completa rejei<;iio das novas for· 
mas artisticas. Ele ficou tao preocupado com a ideia de um proces
so de controle sistemico da sociedade em todos os contextos da 
via cultural que, em nenhuma circunsnincia, conseguiu atribuir 
aos grupos sociais os desempenhos criativos necessarios para en
tender espontaneamente novas formas de revela<;iio do mundo 
por parte da arte de massa.49 Como pudemos observar, a teoria da 
sociedade moderna, de Adorno, come<;a pela invoca<;iio de um 
sistema de integra<;iio que se totalizou; portanto, ele ve todos os 
veiculos da industria cultural apenas como um meio de domina
<;iio, podendo catalogar as formas populaIl's de arte como feno
menos de regressao psiquica. 

Benjamin, entretanto, nao pode admitir as premissas dessa 
interpretac;ao, pois se orienta, nao por urn modelo alternativo de 
integralfao social, mas por outras ideias sobre a composilfao das 
experiencias sociais. Conseqiientemente, atribui aos grupos e clas
ses sociais a capacidade de desenvolver uma imagina~ao coletiva 
que se manifesta em experiencias de perceplfao e em conteudos 
experienciais comuns; esses mundos coletivos de percepc;ao esmo 
sempre pontilhados de imagens cheias de fantasia que contem 
vis6es estimulantes do contexte de culpa e reden~ao da hist6ria 
humana. Benjamin chega a no~ao de imagina<;iio pict6rica dos 
grupos sociais por intermedio de uma assimilac;ao idiossincratica 
da teoria antropol6gica de Ludwig Klages e, ainda, da concep<;iio de 
mito de Georges Sorel;50 alem dis so, e claro, fundiu ambos os 
elementos te6ricos com concep~6es que enfatizam 0 significado 
das formas sociais de interac;ao para a constituic;ao das experiencias 
coletivas. Na qualidade de te6rico da cultura, Benjamin se interes
sava assim, primordialmente, pelas mudanlfas que 0 processo de 

49 Ver minha critica em Honneth (1985, cap.3). 
50 Benjamin sempre aludia a teoria antropo16gica de Ludwig Klages e, acima de 

tudo, a concep~o da imagina~o pict6rica e consciencia onirica; ver, aqui, 
Benjamin (1985a). Sobre esta tematica em geral, ver a analise introdutOria, 

embora incompleta, de Fuld (1981). 
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modernizayao capitalista provoca nas estruturas de interayao social, 
nas formas narrativas de troca de experiencia e nas condiy6es espa
ciais da comunicayao, porquanto essas mudanyas determinam as 
condiy6es sociais em que 0 passado hisrorico penetra na imagina
c;iio pictorica das massas e, ali, adquire significado imediato. Dessa 
perspectiva, que foi fator determinante nao apenas de artigos indi
viduais, mas de toda uma serie de resenhas de livros escritas por 
Benjamin, '51 emergem necessariamente fragmentos de outra ima

gem da integrayao social: aqui, os mundos experimentais de dife
rentes grupos e coletividades representam nao tanto 0 simples ma
terial de dominayao quanta as pr6pdas foryas logicamente 

independentes de que brota 0 movimento da vida sociaL 
Se estas afirmay6es estiverem corretas, Benjamin nao pensa

va em termos funcionalistas. Sem duvida, ele nao e urn te6rico da 
sociedade na acepyao convencional do termo, pois mostra pouco 
interesse pela explicayao dos mecanismos de constituiyao da socie
dade. Todavia, existem suficientes elementos te6rico-sociais em 
sua analise da cultura que revelam ate onde suas concepy6es ultra
passaram 0 nivel do pensamento funcionalista do instituto. Para 
Benjamin, as condiy6es socioecon6micas de uma sociedade, as 
formas de produyao e troca representam apenas 0 material que 
aciona as imaginay6es pict6ricas dos grupos sociais. As experien
cias sociais nao sao meras representay6es, insufladas de dinamica 
intelectual, dos imperativos funcionais da sociedade, mas antes a 
expressao independente da capacidade de desenvolver uma imagi
nayao coletiva. Por isso, nao se deve tambem conceber a integrayaO 
social simples mente como urn processo pelo qual a administra
yao controla as atitudes e orientay6es individuais. Ao contrario, 
os horizontes de orientay6es individual representam sempre ex
tratos desses mundos especificos dos grupos formados indepen
dentemente em processos de intercambio comunicativo e que sub
sistem nas fon:;:as de uma imagina<;ao pict6rica. Esses mundos 

51 Sobre suas abordagens a uma hist6ria das formas de comunica~ao, ver par 
exemplo Benjamin, 1973a. 0 interesse de Benjamin par formas de experienda 
e percep~ao espedficas de classes e not6rio em suas resenhas: ver, por exem

plo, Benjamin, 1972, 1985b. 
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coletivos permanecem juntos num relacionamento conflituoso 
cuja forma hist6rica respectiva co-determina 0 curso da reprodu
c;ao social; certamente, Benjamin deixa bastante claro que a luta 
cultural das classes sociais determina a capacidade de integrac;iio 
da sodedade, [sso, por fim, permitiu tambem que Benjamin ela
borasse uma concep<;ao da moderna arte de massa diferente da de 
Adorno: dado que, ao contnirio deste, ainda atribuia aos grupos 
oprimidos a faculdade de percepc;ao criativa, podendo depositar 
todas as suas esperanyas no fato de que as formas de arte de 
massa desencadeassem potenciais inconscientes da imaginayao 
coletiva e, assim, provocassem a politiza<;ao da estetica. 52 

Como Neumann e Kirchheimer da perspectiva de uma teoria 
politica, Benjamin desenvolveu, da perspectiya de uma teoria da 
cultura, concepy6es e consideray6es que e~rapolaram 0 quadro 
de referenda funcionalista da teoria criticaj 0 modo como isso se deu 
levou, em ambos os casos, nao apenas a uma concepyao mais 
diferenciada das formas integrativas do capitalismo, mas tambem 
a ideias preliminares sobre a infra-estrutura comunicativa das so
dedades. Os tres compreenderam rapidamente que os contextos 
de vida social sao integrados por meio de processos de interayao 
social; ideias te6ricas da comunicayao, desse tipo, foram antecipa
das na teo ria do compromisso politico elaborada por Neumann e 
Kirchheimer, bern como no conceito de experiencia social desen
volvido por Benjamin em sua sociologia da cultura. Todavia, ne
nhum deles empregou esses conceitos como base para uma teoria 
independente da sociedade. Os elementos antifuncionalistas en
contrados em suas investigay6es empiricas nao alcanyaram urn 
nivel de generalidade capaz de transform.-los numa critica explicita 
do funcionalismo marxista. Portanto, as pesquisas sociologica
mente mais produtivas conduzidas sob os auspicios do Instituto 
de Pesquisa Social ficaram a sombra desse modelo teorico filoso
ficamente ambicioso, mas sociologicamente esterH, que os mem
bros do "circulo interno" elaboraram. 

No pensamento de Erich Fromm, as percepc;6es teoricas da 
comunicayao se desenvolveram antes na esfera microssocio16gica 

52 Ver referenda atualizada em Wellmer (1985, esp. pAl ss). 
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que na macrossociologica. A supera<;§.o do horizonte filos6fico 
funcionalista, no ambito do qual ele proprio atuara no instituto, 
foi aican<;ada gra<;as a reinterpreta<;§.o da psicanalise. 0 impulso 
para essa reinterpreta~ao manifestou·se durante seu exilio nos Es· 
tados Unidos, imposto em 1934 pelo fascismo. Ali, a principio 
ainda ligado ao instituto reinstalado em Nova York, conheceu os 
escritos de autores ocupados com a revisao interacionista dos pres
supostos basicos da psicamilise. De born grado e rapidamente, 
Fromm aceitou as sugestOes desse grupo intelectual - concentra· 
do a volta de Karen Horneye Harry Stack Sullivan _53 sobre como 
rever sua teoria de psicologia social. Os resultados dessa revisao 
foram publicados em 1941 no livro Escape from Freedom [Medo da 
liberdadeJ, onde a forma<;§.o da personalidade burguesa e examina· 
da no quadro de uma concep<;§.o da psicanalise agora fundamen· 
talmente modificada. Uma revisao da teoria psicanalitica dos ins· 
tintos acha-se no cerne da nova concep~o. Fromm concebe a 
natureza flexivel da humanidade pela hip6tese de uma estrutura 
instintiva rigida e centrada na libido da teoria freudiana; aos im· 
pulsos instintivos que constituem as necessidades humanas acres
centa, alem da "autopreserva<r3-0", tambem os "instintos sociais" 
(Fromm, 1941, cap.!). Esses dois instintos basicos geram urn po· 
tencial instintivo que, como substrata natural, participa de todo 
processo de socializa~o; a configura~o da natureza intima em 
tra~os de personalidade historicamente singulares ocorre aqui no 
ambito da intera<;§.o social (Fromm, 1941, cap.2). 

Gra~as a essa mudan<;a radical de dire<;§.o, Fromm rompeu 
com 0 funcionalismo estreito que determinou sua abordagem ini
cial no campo da psicologia social; agora, atribuia a intera<;§.o 
social, nao apenas uma posi<;§.o logicamente independente e im· 
portante no processo de socializa<;§.o, como 0 papel de uma fo"", 
constitutiva do desenvolvimento social, embora sob a forma infe
liz de uma teoria dos instintos. Sem duvida, Fromm conservou a 
orienta<;:ao "do meie te6riccx:ontextual" de suas primeiras pesqui
sas: isto e, continuou aver 0 desenvolvimento da personalidade, 
primordialmente, como uma "adaptac;ao dinamica" do potencial 

53 Yer, por exemplo, Fromm (1971. p.I93ss). 
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instinrivo do individuo aos imperativos comportamentais admiti· 
dos nos meios socioculturais das diversas classes (ver Bonss, 1982). 
No entanto, ja que passara a conceber a opera<;§.o de socializa<;§.o 
em seu conjunto como urn processo de individualizac;ao comunica
tiva, nao mais podia conduir que essas influencias e expectativas 
sociais fossem depositadas, de maneira absolutamente ininterrupta, 
na estrutura da personalidade individual; ao contnirio, as exigen· 
cias comportamentais da sociedade s6 rem efeito gra"", a urn vei· 
culo que, de acordo com sua estrutura integral, visa a autonomia do 
sujeito.54 Em principio, pois, 0 desenvolvimento do ego ocorre pelo 
ajuste da individualiza<;§.o e da socializa<;§.o crescentes. 

No instituto, Adorno e Marcuse foram os que mais reagiram 
a nova abordagem te6rica de Frommj na verdade, por razCes mais 
de natureza p.essoal, s6 desenvolveram sua critica depois que ele 
deixou a institui<;§.o (ver Bonss, 1982, p.39l1'ss; Jay, 1973, p.lOlss). 
Nao foram tanto os elementos interacionistas da nova teoria de 
Fromm quanta suas revis6es da teoria dos instintos que susci
taram oposi<;§.o no circulo fechado dos membros do instituto. Ador· 
no e Marcuse viam no abandono da teoria freudiana da libido a 
caracteristica comum e 0 fulcro trai<;oeiro do revisionismo neo
analiticoj viam nisso, tambem, uma acomodac;ao te6rica da psica
nolise aos prop6sitos de uma terapia conformista." Contra seme· 
lhante tendencia, invocavam 0 conteudo ortodoxo da teoria 
freudiana dos insrintos; enquanto Adorno aludia primariamente 
ao dualismo freudiano dos instintos de morte e dos instintos se
xuais, Marcuse recorria ao potencial estetico-revolucionario da 
teoria da libido em sua interpreta<;ao da psicanalise.56 Desse modo, 
o conflito relativo a importancia e conteudo da teoria da libido de 
Freud tornou·se importantissimo para 0 liame entre psican:ilise e 
teoria critica; desde 0 inicio a nova abordagem teorico-social de 
Fromm, realmente 0 unico ponto proveitoso de sua revisao da 
psicanalise, recuou ante esse conflito. 0 interacionismo, que como 

54 Ver, principalmente, Fromm (1941, cap.2). 
55 Ver Adorno (1972b) e Marcuse (1966), especialmente 0 epilogo, "The Social 

Implications of Freudian 'Revisionism'" ["As implica~6es sociais do 
'revisionismo' freudiano"], na ultima obra. Ver tambem Jacoby (1978), escri
to da perspectiva de Adorno e Marcuse. 

56 Sobre essas diferenc;:as, ver Bonss, 1982, p.397ss. 
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orientayao comum subjaz ao revisionismo neo-analitico, jamais foi 
levado a serio par Marcuse ou Adorno como desafio te6rico. As 
premissas te6rico-sociais de suas proprias interpreta<;:6es da psica
nalise permaneceram assim ocultas durante muito tempo, e s6 atual
mente esmo vindo a Iuz grayas a seus aspectos problematicos.57 

Jiirgen Habermas e a teoria critica 

o trabalho de pesquisa do "circulo externo", que poderia ter 
contribuido para a superac;:ao do marxismo funcionalista, deixou 
de influir no desenvolvimento da teoria critica; os vinculos da 
pesquisa do instituto com os tres remanescentes daquele circulo, 
Neumann, Kirchheimer e Fromm, romperam-se em definitivo de
pois da Segunda Guerra Mundia!. E claro, Adorno e Horkheimer 
ha muito haviam cortado relac;:oes nao apenas com alguns de seus 
mais efidentes colaboradores do passado como tambem, ate certo 
ponto, com sua propria historia pregressa. Quando 0 Instituto de 
Pesquisa Social abriu de novo as portas em Frankfurt, em 1950, 
reinidou seu trabalho sem nenhuma referenda direta a autocom
preensao sociofilosofica das decadas de 1930 e 1940. 0 tra,o de 
unia.o de uma teoria abrangente que poderia ter mediado a pes
quisa empirica e a reflexao filosofica desapareceu no periodo do 
p6s-guerra. Por isso ja nao houve uma conexa.o interna entre os 
estudos empiricos realizados no instituto e as investigac;:oes filoso
ficas, critico-culturais, que constituiam ainda a preocupac;:ao de 
Harkheimer, Adorno e Marcuse (que haviam permanecido nos 
Estados Unidos). Como escola uniforme e filosoficamente inte
grada, a teoria critica desabava em rurnas. 

Embora seja dificil encontrar um denominador comum nos 
projetos de pesquisa empirica do instituto,58 a ideia do "mundo 

57 Para uma critica das premissas teorico-sociais da interpreta<;ao da psicamilise 
por Adorno, ver, principalmente, Jessica Benjamin (1977); tentei dar sequen
cia a essa critica em Honneth (1985, p.99ss). 

58 Ver Institut fur Sozialforschung (1955); nos anos 50, come<;ava-se a tratar da 
sociologia industrial (ver Institut fur Sozialforschung, 1956; Pollock, 1957). 
Na decada de 1970, essa preocupa<;ao com projetos de sociologia industrial -
em conexao com a teoria de Alfred Sohn-Rethel - rornou-se quase absoluta; 
ver Brandt (1981) e, em geral, Institur rur Sozialforschung (1981). 
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totalmente administrado" representa urn ponto de referenda co
mum, pelo menos de inicio, para as obras de filosofia sociaL Como 
tema, essa ideia permeia os estudos critico-culturais de Horkheimer, 
Adorno e Marcuse,59 em que as premissas basicas da tese do capi· 
talismo de Estado se tornaram 0 quadro geral de referencia para 
uma analise do capitalismo no pos·guerra. A perspectiva totalim
ria, que ja moldara a concep,ao da sociedade na Dialetica do 
iluminismo, agora determinava tambem as investiga<;:6es socio16gi
cas: ja que 0 cantrale social administrativo e 0 conformismo indi
vidual se fundem intimamente, a vida social passa a set vista como 
integrada num sistema esCivel e invulneravel de coerc;:ao. Por cer
to, dadas as profundas divergencias de seus diagnosticos da epo
ca, os tres autores extrairam diferentes inferencias para 0 projeto 
de uma teoria critica da sociedade: no pensamento de Horkheimer, 
o pessimismo herdado de Schopenhauer - que 0 acompanhou 
desde 0 inicio - intensificou-se a ponto de assumir ares de uma 
teologia negativaj60 Adorno apresentou uma autocritica do pensa
mento conceitual cujo eixo normativo continuava a ser uma racio
nalidade mimetica tipicamente preservada na obra de arte;61 so 
Marcuse reagiu ao diagnostico pessimista dos tempos com uma 
tentativa de resgatar a ideia perdida de revoluc;:ao, trazendo a ra
zao para 0 ambito social e transformando-a em natureza libidino
sa das necessidades humanas (ver Habermas, 1985). 

Nao obstante as diferen,as de objetivo, 0 plano de fundo de 
uma filosofia da historia persistiu nas tres abordagens - filosofia 
da historia onde a evoluc;:ao historica e interpretada como urn 
processo de racionalizac;:ao tecnica que se cumpre no sistema fe
chado de domina,ao da sociedade contemporanea. Trata-se de 
uma teoria que, inicialmente, mal se apresentou como uma nova 
abordagem na esfera da teoria critica, a primeira a afastar-se das 

59 Para Horkheimer, ver os ensaios em suas Gesammelte Schriften (1985, v.7 e 8); 
para Adorno, ver principalmente todos as estudos em suas Gesammelte Schriften 
(1972a, v.8); para Marcuse, entre outras obras suas, Marcuse, 1972. 

60 Amplamente informativo sobre a obra tardia de Horkheimer e Schmid Noerr 
(1985); ver tambem Habermas, 1986b, esp. p.l72ss. 

61 A esse respeito, ver Baumeister & Kulenkampff, 1973; sobre a obra sociolo. 
gica tardia de Adorno, ver Honnerh, 1985, cap.3. 
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premissas filos6ficas desse diagn6stico dos tempos. Embora Jiirgen 
Habermas estivesse de ha muito associado ao Instituto de Pesquisa 
Social, tinha no come<;:o, em suas origens e orientac;ao te6ricas, 
pouco em comum com a tradi<;liO filos6fica da teoria ctitica. Em 
seu desenvolvimento cientifico, fcram correntes como a antropo
logia filos6iica, a hermeneutica, 0 pragmatismo e a analise lingiiis· 
rica que lograram reconhecimento; ora, essas correntes te6ricas 

sempre foram estranhas a antiga gerayao que cercava Adorno e 

Horkheimer - de fato, dois estudiosos hostis a semelhantes tradi· 
<;:5es te6ricas. Mas mesma assim uma teoria foi aos POllCOS emer
gindo das obras de Habermas, tao claramente motivada pelos 
objetivos originais da teoria ctitica que pode ser aceita como a 
imica abordagem nova e seria dentro da atual tradi<;lio; os impul· 
sos antifuncionalistas detectados no pensamento dos membros 
secundarios do instituto chegaram a autoconsciencia te6rica jus
tamente nessa teoria e a partir dai tornaram-se 0 quadro de refe
rencia para uma concep<;ao diversa da sociedade. 

A percep<;lio da intersubjetividade lingiiistica da a<;lio social 
constitui a base dessa tese. Habermas chegou a premissa funda· 
mental de sua teoria par via de urn estudo da filosofia hermeneutica 
e da analise lingiiistica de Wittgenstein; ai aprendeu que os sujei· 
tos humanos esrno ab initio, isto e, desde sempre, unidos uns aos 
outros na busca da compreensao pela lingua (sprachliche 
Verstitndigung). A forma de vida dos seres humanos distingue-se 
por uma intersubjetividade enraizada nas estruturas da lingua; por· 
tanto, para a reprodw:;:ao da vida social, a busca da compreensao 
mutua gra<;as a lingua representa urn pressuposto fundamental, 
o mais importante mesmo. 

Em seu pensamento, Habermas da peso a essa tese ao faze·la 
ponto de partida para urn debate com a tradi<;lio sociofilosofica e 
sociol6gica: assim, na filosofia social contemporanea, critica a ten
dencia a redu,,"o gradual de todas as materias politico-pciticas a 
problemas de decisoes tecnicamente apropriadas (ver Habermas, 
1968). Contrariamente ao funcionalismo sociol6gico, afirma que 
as tarefas reprodutivas de uma sociedade sao sempre determinadas 
pela autocompreensao normativa de sujeitos comunicativamente 

socializados e que fun<;oes vitais nem sempre sao encontradas em 

• 
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contextos de vida humanos (Habermas, 1982a). Desse modo, viu·se 
conduzido a uma ctitica do marxismo que resulta em uma concep· 
<;lio da historia ampliada no sentido da teoria da a<;lio: se a forma 
de vida humana se distingue por obter compreensao pela lingua, 
enta~ a reprodu<;:ao social nao pode ser reduzida a dimensao uni
ca do trabalho, como propoe Marx em seus escritos te6ricos. 
Ao contmrio, alem da atividade de transformar a natureza, a pm
tica da intera<;lio iingiiisticamente mediada deve ser encarada como 
uma dimensao igualmente fundamental do desenvolvimento his· 
t6rico (Habermas, 1972, partes 1·3, p.2Sss). 

Grayas a essa considera<;lio, Habermas ja rompera implicita· 
mente com os pressupostos fundamentais da filosofia da hist6ria 
are entao determinantes na tradi<;a:o da teoria critica. 62 Ele nao 
mais considera tracro caracteristico da sociali~J<;ao humana, como 
ainda insistiam Adorno, Horkheimer e Marcuse, a opera<;ao conti
nuamente expandida de transformar a natureza, e sim 0 fato de a 
garantia coletiva de existencia material depender, desde 0 inicio, 
da manuten<;ao simultinea de urn acordo comunicativo. Uma vez 
que os seres humanos, de acordo com a sua natureza, s6 conse
guem formar sua identidade pessoal no universe intersubjeti· 
vamente legado de urn grupo social e nele mover·se, a interrup<;lio 
deste processo comunicativo de obter compreensao violaria urn 
dos postulados da sobrevivencia humana, tao fundamental quanto 
o da apropria<;a:o coletiva da natureza. A comunica<;a:o lingliistica 
e 0 veiculo grayas ao qual os individuos garantem aquela recipro· 
cidade em atos e concep<;oes de valor tao necessaria para que as 
tarefas da reprodu<;lio material possam ser socialmente regidas. 
Entretanto, a filosofia da hist6ria que subsidiou a teoria ctitica 
como sistema te6rico de referencia foge a essa dimensao de 
intera¢o social; foi por causa disso que a teoria critica se perdeu 
na ilusao de urn funcionalismo marxista no qual todos os feno· 
menos sociais eram vistos a luz da fun¢o que desempenham no 
processamento humano da natureza. 

62 Sobre ° desenvolvimento te6rico-comunicativo da teoria entica - termo que 
abrange a nova abordagem de Habermas -, ver Brunkhorst (1983), Honneth 
(1979) e Wellmer (1977); sobre a teoria de Habermas como urn todo, ver 
McCarthy (1984). 

1 
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Certamente, 0 passo decisivo de Habermas na dire<;ao de uma 
teoria independente da sociedade, e portanto de uma nova formu· 
layao cia teoria critica, s6 sera dado se as dais conceitos de ayao, 
"trabalho" e "interac,:ao" J fotem dotados de diferentes categorias 
de racionalidade. Esse passo, potencialmente fertil, resulta do in
teresse de Habermas em incorporar a nova clistin<;ao entre deis 
tipos de a<;ao a uma teoria de racionalizayao social. Uma discus

sao da critica marcusiana da tecnologia oferece 0 momento exato 
de traze·lo; 0 quadro te6rico, porem, e propiciado pelo conceito de 
racionalidade de Max Weber (Habermas, 1971). Habermas con· 
cebe os dois tipos de a<;ao definidos em sua critica a Marx nao 
apenas como urn esquema de formas especificas de atividade, mas 
tambem como 0 marco para realizayOes cognitivas especiais; nesse 
sentido, ambas as dimensoes fundamentais cia reproduc,:ao social, 
o "trabalho" e a "interac,:ao", devem distinguir-se ainda por uma 
forma independente de produ<;ao de conhecimento e uma forma 
independente de "racionalidade". Mas entia 0 conceito de racio
nalizayao de Weber revela-se muito limitado: pois, assim como 
form as especificas de racionalidade podem ser exigidas para ativi· 
dades instrumentais e conhecimento tecnico, possibilidades de 
racionaliza<;ao podem tambem se-Io para a pratica comunicativa e 
o conhecimento nela implicito. Habermas resume a tese geral 
resultante dessa critica a Weber num quadro conceitual tornado a 
teoria dos sistemas: embora a espe:eie evolua - gra<;as ao acumulo 
de conhecimentos tecnicos e estrategicos - para os subsistemas de 
ayao racional intencional em que sao organizados 0 trabalho social 
e a administrayao politica, continua tambem seu desenvolvimento -

liberando·se das for<;as que impedem a comunica<;ao - dentro do 
quadro institucional em que se reproduzem as normas de integrayao 
social (Habermas, 1971, esp. p.92ss). 

Todos os desenvolvimentos da teoria de Habermas, nos anos 
70, seguiram as linhas desse conceito de sociedade no qual os 
sistemas de a<;ao racional e intencionalmente organizados distin
guem-se da esfera da pratica diaria comunicativa, com formas se

paradas de racionalizayao sendo exigidas para ambas as esferas 
sociais. Aqui, a pragmatica universal serve para esclarecer ainda 
mais a infra-estrutura lingOistica da a<;:ao comunicativa (Habermas, 
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1979b); uma teoria da evolu<;ao social explicita a logica do desen· 
volvimento do conhecimento social e, portanto, 0 processo de 
racionalizay:1o em sua dupla formaj63 finalmente, com a posterior 

aceita<;ao de concep<;6es da teoria de sistemas, Habermas tenta 
determinar os mecanismos pelos quais as esferas de a<;:1o social se 
transformam em sistemas racional e intencionalmente organiza

dos (Habermas, 1982b). 
Embora esses projetos te6ricos abarquem as mais diversas 

areas cientificas, todos visam ao mesmo objetivo, isto e, a funda
menta<;ao te6rico-comunicativa de uma teoria critica da socieda
de. Com sua ajuda, Habermas procura demonstrar que a 

racionalidade da a<;:1o comunicativa constitui urn pressuposto tao 
fundamental do desenvolvimento social que as tendencias para a 
reifica<;<1o instrumental diagnosticadas por Adorno e Horkheimer 
podem ser criticadas como form as de racionaliza<;<1o sodal unila
terais, quer dizer, organizadas unicamente de modo radonal
intencionaL Em The Theory of Communicative Action [Teoria da a,iio 
comunicativa],64 que Habermas publicou em dois volumes em 1981 
(Habermas, 1981, 1984), esse programa assume pela primeira vez 
uma forma sistematica. Os resultados de diferentes trabalhos de 
pesquisa sao af reunidos para estabelecer uma teoria unica, onde 
a racionalidade da a<;:<1o comunicativa e reconstruida dentro do 
quadro de uma teoria dos atos da fala; tal teoria tambem e desen· 
volvida - na passagem sobre a historia da teoria social de Weber a 
Parsons - a fim de deitar os alicerces de uma teoria da sociedade; 

e, finalmente, torna-se 0 ponto de referenda para urn diagn6stico 

do mundo contemporaneo. 
Na teoria de Habermas, 0 conceito de racionalidade comuni· 

cativa assume a mesma posiyao-chave que 0 conceito de 
racionalidade instrumental Ocupou em A dialetica do iluminismo. 
Assim como Adorno e Horkheimer desenvolveram a diniimica 
evolutiva de urn processo hist6rico - onde 0 presente e visto como 

63 Ver os outras ensaios em Habermas, 1979a, e tambem Habermas, 1979c. 
64 Uma brilhante apresentayao do desenvolvimemo que conduziu as conclus6es 

basicas desse livro e a de Bernstein (985); ver tambem minha propria apre
sentayao (Honneth, 1985, cap.9). 
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em estado de crise - a partir da forma de racionalidade da nature
za, Habermas fii-Io a partir do potencial racional da a<;ao comuni
cativa. 0 tra<;<> basico de sua constru<;ao e que, nos atos de fala 
comunicativos, em virtude dos quais as a¢es dos individuos sao coor
denadas, reivindica<;6es de validade culturalmente invariaveis sao 
acumuladas, senda aos POllCOS diferenciadas historicamente, no 
cursa de urn processo de racionaliza<;:ao cognitiva. Gra<;:as a 
descentraliza<;ao do conhecimento do mundo existencial, que 
abrange toda a a<;ao comunicativa, identifica·se uma atitude 
cognitiva (como aspecto) pela qual os sujeitos se relacionam com 
o meio apenas do ponto de vista do sucesso. Habermas ve, nessa 
capacidade hist6rica de agir estrategicamente, 0 pressuposto social 
para 0 surgimento de esferas de a<;ao sistematicamente organizadas. 

Dado que os sujeitos aprendem a agir de um modo que s6 se 
orienta para 0 sucesso, nasce a possibilidade de ccardenar as a<;:6es 

sociais por meios nao-lingiiisticos como dinheiro ou podet' (e nao 
por processos de obten<;ao de compreensao). As duas esferas de 
a<;ao, desligadas do mundo existencial comunicativo em razao da 
institucionalizac;ao desses meios coercitivos, constituem os domi
nios da produ<;ao economica e da administra<;ao politica. 0 siste
ma economico e a esfera de a<;ao do Estado passam a integrar-se 
sem recurso ao processo de compreensao comunicativamente ob
tida. Nas sociedades modernas permanecem, como sistemas re
gulados a revelia de normas, em oposi<;ao aquelas esferas de a<;ao 
que continuam a ser comunicativamente organizadas e nas quais 
prossegue a reproduc;ao da vida simboica social. 

Com base na cisao histOrica entre "sistema" e "mundo exis
tencial", Habermas justifica a introducao do conceito em dois 
niveis de sociedade, a que sua construc;a,o remete. Tam'bem aqui, 0 

processo de obten<;ao de conhecimento comunicativo e visto como 
o mecanismo fundamental de reproduc;ao das sociedades moder· 
nas, mas, ao mesmo tempo, a existencia dessas esferas de a<;:3.o 
livres de normas - acessiveis apenas por intermedio de uma analise 
da teoria dos sistemas - vern a ser tomada como urn produto 
hisrorico. Assim, 0 entrelacamento de uma teoria da comunicacao . . 

65 Sobre a introdu<;:3.o do conceito de sistema, ver Habennas, 1981, p.229ss. 
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com urn conceito de sistema revela-se 0 componente essencial 
para uma teoria sociol6gica da modernidade: toda analise desses 
processos de conhecimento, grayas aos quais as sociedades se re
produzem hoje em suas bases existenciais, requer a ajuda da ami
lise de sistemas que investiguem as formas sistemicas da reprodu
<;ao material. Enfim, dessa constru<;ao dualista, Habermas deriva 
o quadro dentro do qual tenta daborar seu diagn6stico da 
modernidade; 0 motivo central deste quadro surge da intenc;ao de 
interpretar 0 processo da "dialetica do iluminismo" a fim de esca
par da consequencia inevitavel a que Adorno e Horkheimer tive
ram de chegar. A teoria da sociedade por ela desenvolvida propor
dona os meios para tanto, pois, a luz dessa teoria, os complexos 
organizacionais sistemicamente independentes - em que Adorno 
e Horkheimer s6 podem ver a etapa final de Litrla 16gica de domi
nayao da natureza - demonstram ser os produtos sociais de uma 
racionalizayao do munde social existencial. Ii nao e a existenda 
de fennas organizacienais racionais e intencionais da vida social 
que aparece como tendenda da crise atual, mas sua incursae no 
dominio interior da sociedade cada vez mais dependente de pro
cessos de obtenyao comunicativa de compreensao. A esse fene
meno de "colonizac:;ao do mundo social existencial", Habermas 
aplica seu pr6prio diagn6stico de uma patologia da modernidade: 
"A racionaliza<;ao do mundo existencial possibilita tamanho agra· 
vamento da complexidade dos sistemas que os imperativos 
sistemicos desencadeados superam a capacidade de apreensao 
do mundo existencial que e por des instrumentalizada" 

(Habermas, 1981, p.232ss). 
Nao e dificil perceber que as razoes desse diagn6stico da mo· 

dernidade dependem em muito do modelo em dois niveis da so· 
ciedade, ponto aonde depois chegou a abordagem te6rico·co
municativa de Habermas. Somente porque considera as modernas 
sociedades divididas em sistema e mundo existencial, em contex· 
tos funcionais organizados racional e intencionalmente, e esferas 
de a<;ao comunicativamente constituidas, e que Habermas pode 
entender a incursao de formas sistemicas de controle nos domi· 
nies ate 0 momento intactos da pr:itica comunicativa di:iria como 
a patologia determinante de nossa epoca. 
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No entanto, foi justamente a distin~o entre sistema e mundo 
existencial que recentemente encontrou oposi<;:ao. Com essa dis
tinyao, Habermas corre 0 risco de ceder as "sedu<;:6es da teoria de 
sistemas" e de novo renunciar ao potencial real de sua abordagem 
te6rico-comunicativa.66 0 resultado da discussao aventada POt esse 
problema determinara 0 futuro da teoria eritica. Essa discussao 
tera de encarar a quesrno de como a reviravolta te6rico-comunica
tiva - por meio da qual Habermas superou as dificuldades instru
mentalistas da tradiyao da teoria critica - conduzici a uma teoria 
aceitivel da sociedade. Pode ser que, no curso do debate, as pro
postas sociol6gicas de Neumann, Kirchheimer e Benjamin, que 
naG eram muito conhecidas na epoca, revelem finalmente seu 
potencial te6rico para a teoria critka. E pode bern set que a teoria 
do compromisso politico, assim como 0 conceito de Benjamin de 
uma experiencia coletiva, adquiram, quando se tornarem compo
nentes de uma teoria comunicativa da sociedade, uma importin
cia sistematica em face do dualismo sistema-mundo existencial. 
o retorno a comunicayao na teoria critica pode, assim, ensejar a 
recupera<;ao de urn aspecto negligenciado de seu passado. 
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SOCIOLOGIA E METODO MATEMA. TICOI 

Thomas P_ Wilson 
. .., 

A lingua, como recurso analitico, nao auxilia muito a ciencia ... 
j. B. S. Haldane disse que se alguem nao puder usar alguma coisa 
numa equa~o, nao sabe realmente 0 que significa - e 0 principio de 
Haldane justifica 0 usc universal da nota~o matematica nas cien
cias. A realiza~o mais importante de [Culture and the Evolutionary 
Process)(Cultura e processo evoluciondrio) e a representa'Yao algebrica 
explicita de urn conjunto bastante significativo de processos gra'Yas 
aos quais podemos estudar a transmissao culturaL 

Harpending, 1985 

Por outro lado, muitos, inclusive eu proprio, gostariam de sus
tentar que essas nO'roes sobre as ciencias do homem sao esrereis, que 
nao podemos chegar a entender importantes dimensoes da vida 
humana dentro dos limites propostos por essa orienta'Yao 
epistemologica. 

Taylor, 1971 

As ciencias sociais ocupam-se de temas como politica e gover
no, direito, crime e castigo, educa~o, religUio, prodw;:ao e distri-

1 Partes deste ensaio sao adapta4j:oes autorizadas qe Wilson (1984). 
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bUi<;a:o de bens e servi~os, estrutura de classes, organiza<;a:o e bu
rocrada, guerra e revoluc;ao, ra<ra e relaC;6es etnicas, familia, seme
lhan<;as e diferen<;as entre sociedades e dentro de sociedades (con
temporiineas ou historicas) etc. 0 assunto deste ensaio e 0 lugar 
da matematica na descri<;a:o e explica~ao de tais fenomenos. Os 
problemas, no entanto, sao mais profundos do que se poderia 
mostrar com uma exposi<;a:o das virtudes da matematica ou urn 
exame da bibliografia sobre sociologia matematica. Estamos aqui 
as voltas com uma controversia fundamental e pettinaz a respeito 
da natureza da sociedade e das ciencias sociais. Quero, pais, apro

veitar a ocasUio para refletir sabre essas quest6es, com referenda 

especifica a posi<;a:o do metodo matematico em sociologia. 
Ha uma tensao perene, nas ciencias sociais, entre duas ideias 

inteiramente distintas e opostas quanta a natureza da vida social 

e as possibilidades de nosso conhecimento dessa natureza. A pos
tura metodologica dominante em sociologia e economia, desde 0 

Iluminismo, tern sido que os fenomenos sociais devem ser enten
didos segundo 0 modelo intelectual das ciencias naturais. 0 rO' 
sultado dessa visa.o e 0 recurso a matemfitica, naG apenas, talvez, 

como apoio heuristico na analise de clados, mas como 0 idioma 
adequado no qual proposi~6es e conceitos basicos sejam formula
dos, fenomenos descritos e dados analisados, pelo menos em prin
cipia e a longo prazo. Existe, no entanto, outra tradi<;:ao igualmen
te venenivel, posto que menos destacada, oriunda de uma 

abordagem idiografica e interpretativa que enfatiza a impottiincia 
da significa<;a:o na vida social e a necessidade de se compreender 
qualquer dado em seu contexto unico e idiossinccitico. Nesse 
caso, os metodos matematicos sao inuteis, se nao positivamente 

desnorteantes, para 0 estudo dos fenomenos sociais. Pretendo, 

neste ensaio, examinar as quest6es suscitadas pela persistente di

visiio de opiniao, nao para defender urn ou outro lado, mas para 
mostrar que 0 problema, em si, constitui urn equivoco. A conclu
sao que procuro estabelecer e que, embora 0 modelo da "ciencia 

natural" seja inadequado e prejudicial nas ciencias sociais, e que a 

matematica nao pode desempenhar, no estudo da sociedade, 0 

mesmo papel de relevo que tern na compreensao dos fenomenos 
naturais, a abordagem puramente idiogdfica tambem e ineficiente 
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e a matematica pode revelar-se indispensavel para deslindar as 
complexidades dos fenomenos sociais. Portanto, minha tese en
tra em conflito com a sabedoria recebida de ambos os lados. 

Antecedentes 

Desde Galileu, a matematica tem sido reconhecida como 0 

idioma basico no qual os conceitos internos das ciencias naturais 
podem ser formulados, ao menos em principio. [sso nao e aciden
tal: a coneX30 entre ciencia natural e matematica e essencial, fun

damentaL 2 Consequentemente, postular que, em principio, as pro

posis:6es e conceitos bcisicos das ciencias sociais podem ser 
formulados numa apropriada nota~ao matemarica equivale a afir
mar que nao existe distin<;:ao metodologica esst'ncial entre ciencias 

naturais e ciencias sociais. 
A ideia de que as ciencias sociais deveriam moldar-se pelas 

ciencias naturais circulou de modo generico no lluminismo e foi 
formulada como tese explicita por Augusto Comte e John Stuart 
Mil!.' A partir dai, tornou-se a postura metodologica ortodoxa nas 
ciencias sociais, sobretudo em economia e urn pouco menos em 

sociologia. Mas houve tambem urn constante desafio a conceJX;3.o 

2 Mesmo quando nao se usa nenhuma nota~o formal e a empresa parece 
totalmente descritiva e taxonomica, como as vezes parece ser 0 caso em algu
mas areas da bioiogia, a matematica da teoria dos conjuntos esta disponivel 

. se se deseja uma expressao formal. Apesar da primeira epigrafe, e perfeita. 
mente possivel raciocinar com rigor matematico sem uma notayao especia
lizada; a nota~ao e importante, nao em principio, mas porque facilita em 
muito 0 trato de marerias complexas. Nos casos simples, entretanto, nao 
precisamos de nota<rao e are passamos melhor sem ela. Nas ciencias naturais, 
e sempre possivel adotar urn formalismo explicito para conceitos e proposi
<rOes fundamentais, possibilidade essencial ao carater das ciencias naturais. 

3 Comte, devemos nos lembrar, opos-se ao uso de metodos quantitativos e 
cunhou 0 termo "sociologia" quando Quetelet usurpou 0 rotulo "fisica social" 
para seus estudos estatisticos dos fenomenos sociais. De um ponto de vista 
moderno, isso parece incongruente com sua insisrencia naquilo que supunha 
ser 0 metodo das ciencias naturais, mas talvez seja compreensivel no contexto 
de sua dedica~o ao holismo metodologico radical e da natureza da matema
tica no inicio do seculo XIX. 
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de ciencia social como ciencia natural da sociedade. Uma versiio 
importante desse desafio, originiria das tradi~6es hermeneutica e 
geisteswissenschaftlich do ultimo seculo, sustenta que significa~o e 
subjetividade constituem tra~os essenciais da vida social e que, por
tanto, as ciencias sociais diferem fundamentalmente das ciencias 
naturais. Essa perspectiva voltou a chamar a aten<;:ao em anos re
centes, e harmonizou-se com ideias hauridas dos liltirnos escritos de 

Wittgenstein na cham ada abordagem "interpretativa" em ciencia 

social, que enfailia a elucida~o de complexos de significa~o subje
tivos e culturais.· Alem disso, existe ha tempos uma variada litera
tura sobre posturas fenomenologicas, humanisticas e outras atitu
des filosoficas antipositivistas que se mostra profundamente avessa 
as "pretens6es cientificas" da ciencia sociaL Mais recentemente, a 
etnometodologia apresentou-se tambem como uma perspectiva que 
rejeita 0 modelo da ciencia natural para a ciencia social. 5 

4 Ver, por exemplo, a coletanea organizada por Rabinow & Sullivan (1979), as 
discuss6es sobre hermeneutica de Giddens, as Geisteswissenschaften. e as rela
<;6es destas com a teoria critica (Giddens, 1976, 1977, 1979).0 sentido do 
termo "interpretativo", nessa literatura, difere fundamentalmente do utiliza
do em "Conceptions of Interaction" ["Concep~6es de interayao"J (\Vilson, 
1970). A "sociologia interpretativa", segundo a tradic;:ao gei.steswissenschatiich, 
concebe a interpretac;:ao como urn processo temporal da parte do cientista 
social, no qual 0 "circulo hermeneutico" envolve sucessivas revis6es de inter· 
pretac;:6es dos fenomenos sociais, a medida que cada novo nivel de compreen· 
sao exige uma revisao das bases em que se funda tal compreensao. Essa 
tradic;:ao enfatiza a significayao e a interpretayao como problemas metodo16gicos 
para 0 pesquisador. Ao contrario, em "Concepc;:6es de interayao", a interpre
tayao ocorre em uma interac;:ao das pessoas com 0 fen6meno a ser estudado 
pelos soci610gos. Considera-se que seja, nao 0 circulo hermeneutico, mas 0 
processo imediato gracras ao qual os individuos comumente se entendem en
tre si. Os dois sentidos de "interpretativo" coincidem no tratamento da signi· 
ficac;:ao como a caracteristica fundamental dos fenOmenos sociais, mas soh 
outros aspectos diferem consideravelmente. Neste ensaio, emprego 0 termo 
"interpretativo" no sentido herrneneutico, nao no sugerido em "ConceP«'es 
de interac;:ao", ja que 0 primeiro parece ter·se imposto definitivamente. 

5 0 termo "etnometodologia" nao identifica urn corpo unificado de pensamen
to, mas antes urn conjunto de abordagens as vezes incompativeis. Neste en
saio, utilizarei 0 terrno com referencia a tradic;:a,o fundada por Garfinkel (I967) 
e continuada na ohra de Sacks e seus colaboradores. Para urn exame geral, ver 
Heritage, 1984; para uma discussao pertinente aos temas aqui tratados, ver 
Maynard & Wilson, 1980; WIlson, 1982, 1985; WIlson & Zimmerman, 1980. 

~. 
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A despeito das multiplas obje~6es, porem, 0 ponto de vista 
dominante nas ciencias sociais sustenta que a ciencia social e, ou 

deveria ser, a ciencia natural da sociedade e que as explica~6es 
dos fenomenos sociais devem ser expressas em conceitos e leis 

gerais, pelo menos a principio, em forma matematica. Talvez uma 
razao de monta para isso seja 0 fato de os eriticos da ciencia social 
"cientifica"6 parecerem invocar direta ou indiretamente, de modo 

vago e pouco satisfatOrio, urn idealismo, urn subjetivismo e mes

mo uma franca ideologia em que a possibilidade de pesquisa 
empirica radonal sobre os t6picos eonvencionais da ciencia social 

seja negada. Embora tal acusa~iio seja falsa em inumeros casos, e 
suficientemente acurada para tornar eompreensive\ a rejei~o des
sas criticas por parte dos cientistas sociais. 

Todavia, apesar de 0 objetivo da cienci;l social dentro do 
modelo da cieneia natural ter sido perseguido durante dois soculos 
com considernve\ energia e talento, os resultados foram decepcio
nantes. Ate na economia, onde foi nomvel a tentativa de empregar 
a matematica como veiculo de uma teoria concreta e nao como 

mero subsidio da analise de dados, as contribui~6es da teoria mate
maticamente formulada para uma solida compreensao empirica 
parecem insignificantes em face da magnitude e sofistica~o mate
matiea do esfor~o. De urn modo mais geral, independentemente 
da incorporac;ao matematica, as realiza<;oes cientificas da ciencia 
social nao impressionam quando empregamos 0 termo "cientifico" 

no sentido estrito das ciencias naturais e distinguimos entre reivin

dicay6es programaticas e realiza<;Oes concretas. 
Poder-se-ia, e claro, tentar explicar isso recorrendo a propalada 

"imaturidade" das ciencias sociais au a repisada "complexidade" 

6 Aqui, os terrnos "ciencia" e "cientifico" revelam-se problematicos. Em senrido 
lato, podem referir-se a qualquer forma de pesquisa empirica radonaL inclu· 
sive, e claro, as dendas naturais, mas tambem areas como hist6ria e lingO.is. 
rica. Contudo, a tendencia contemporanea e entender "cienda" como "den
cia natural". Em alemao e possivel preservar 0 sentido amplo com a palavra 
Wissenschaft, mas, infelizmente, ela e traduzida em nossa lingua como" den· 
cia", 0 que trai 0 sentido do original. T alvez a maior vitima desse engano seja 
Weber, que claramente nao defendia urn modelo de cienda natural para a 
ciencia social. 
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dos fenomenos sociais. Mas nos estamos preparados para receber 
semelhantes desculpas com indisfaryavel ceticismo. Apenas 66 
anos separam 0 De Revolutionibus de Copernico (1543) do Astra
nomia Nova de Kepler (1609), tendo 0 Dialogo de Oalileu apareci
do 23 anos mais tarde, em 1632, e os Principia de Newton, 55 
anos depois, em 1687: ao todo, menos de urn seculo e meio. En
tretanto, dois seculos expiraram desde que Condorcet e tres des
de que os contemporaneos de Newton cogitaram de aplicar seus 
metodos ao estudo dos fenomenos sociais. Nao bastasse isso, os 
argumentos quanto a maior complexidade dos fenomenos sociais 
em rela<;iio aos naturais minguaram desde os tempos em que Comte 
e Mill os propuseram. 

Podemos, pois, reexaminar as quest6es levantadas pelos criti
cos do modelo da ciencia natural. Embora seja inaceitlivel a nega
<;lio da pesquisa empirica racional que essas obje¢es its vezes pa
recem implicar, os resultados desapontadores do programa 
convencional para a ciencia social obrigam-nos a esmiw;ar suas 
bases de urn modo mais cuidadoso do que costuma ocorrer den
tro da tradi<;liO principaL Ha, em particular, dois tipos de ques
tOes que requerem exame: urn logico e Dutro empirico. 

Quest5es 1000cas 

Em geral, para os cientistas empiricos, e urn erro tecorrer a 
filosofia para obter respostas a problemas fundamentais de suas 
disciplinas. As modas filosoficas vern e vao, e os cientistas costu
mam ser amadores desatualizados. isso, porem, nao impediu que 
os cientistas sociais, principalmente, procutassern defender seus 
pontos de vista metodologicos em bases filosoficas, de sorte que e 
necessario prestar alguma aten<;lio as teses formais que foram apre
sentadas em favor de uma abordagem matematica, nos moldes da 
ciencia natural, ao estudo da vida social. Assim, apos ter desbas
tado 0 caminho, passamos a nos ocupar agora de problemas 
empiricos mais importantes. 

Podemos, com proveito, estreitar 0 enfoque se considetarmos 
especificamente 0 que vern a set "metodo matematico" e quais 
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sao as exigencias para seu emprego. Sem duvida, e obvio que as 
ciencias naturais diferem profundamente entre si sob muitos as
pectos, inclusive a extensao e a maneira com que a matematica e 
explicita e conscientemente utilizada. Mas para alem dessa diver
sidade ha urn ponto comum nas operayoes das ciencias naturais 
que constitui a base de uma estreita conexao entre matematica e 
estudo cientifico do universo natural. 

A questao crucial e que 0 carater matematico das ciencias 
naturais nao reside no emprego de uma nota~a.o espedalizada ou 
de uma variedade qualquer da matematica. Alem dis so, nao entre
vemos nenhuma semelhan~a fundamental-entre as diversas den
das naturais, na forma logica de suas teorias, que possa claramen
te isola-las dos campos nao-cientificos de estud07 Ao contcirio, 0 
que distingue as ciencias naturais e lhes emp!"e'!Sta um carater es
sencialmente matematico e a forma de descri~ao que surgiu como 
parte integrante do metodo cientifico desenvolvido na fisica, na 
quimica e na biologia. Em especial, as ciencias naturais encaram 
os fenomenos ignorando as emo~6es concretas, objetivos praticos 
etc. dos observadores, bern como quaisquer estados subjetivos que 
os objetos da descri~o cientifica possam apresentar. Em suma, a 
descri~ao, nas ciencias naturais. emprega 0 chamado idioma 
"extensional", que atenta unicamente para a verdade ou falsidade 

literais das assertivas e se ocupa apenas dos objetos a respeito dos 
quais uma dada assertiva e verdadeira: ou seja, com a extensao da 
assertiva. Essa restri~ao, alem de emprestar as ciencias naturais 
um sentido especifico de "objetividade", promove as condi<;6es 
necessarias e suficientes para se utilizar a matematica na formula
~o de conceitos e proposi<;6es fundamentais da ciencia natural. 
A fim de desenvolver mais esse ponto, seria proveitoso avanyar 

indiretamente, examinando 0 argumento mais forte apresentado 
em favor do modelo da ciencia natural e da abordagem matematica 
nas ciencias sociais. 

7 Ver Gould, 1986. Cumpre notar que a "historian do titulo de Gould se 
refere a campos como a biologia evoluciomiria e a geologia, nao a hist6ria 
social, e que 0 ensaio examina a diversidade de metodos na esfera das 
ciencias naturais. 
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A tese extensionalista 

Varios argumentos destinados a estabelecer a necessidade de 
uma abordagem nos moldes da ciencia natural para as ciencias 
sociais nao sao convincentes potque dependem de doutrinas 
vigorosamente questionadas ou mesma abandonadas em filosofia 
- doutrinas que fazem, aincia, reivindica<;6es ou dao exemplos de 
modelos matematicos sem examinar as quest6es basicas. Assim, e 
geralmente dificil encarar problemas de urn modo franco e dire
to. A principal exce<;iio e urn ensaio de Don Martindale (1963), 
que investiga com vigor e clareza a viabilidade do modelo de cien. 
cia natural e da abordagem matemitica. Martindale levanta e en. 
cara 0 que e, na verdade, a quesmo capital, fazendo-o de urn modo 
que nos interessa diretamente. 

Apos examinar diversas obje<;:6es ao usc da matematica nas 
ciencias sociais, sobretudo as associadas a uma abordagem 
interpretativa, Martindale sustenta que: 

com 0 advento da logica simb61ica no muncio do seculo XX, ja nao 
e passiveI rejeitar a aplicayao cia matematica aos fenomenos sociais, 
em princfpio, na tranquilizadora ilusao de que ainda se pode aceitar a 
logica simb6lica como apropriada a analise. Devemos estar prepara
dos para aceitar a 16gica simb6lica como urn todo ou rejeita-la como 
urn todo. Isso nao significa, e claro, que todas as suas fases sejam 
igualmente uteis para todos os problemas. Ademais, se rejeitarmos 
a 16gica como impr6pria para os fenomenos sociais, deveremos en
carar 0 fato de que ainda nao se formulou nenhum substituto 
satisfarorio para ela - embora isso pareya ter sido 0 objetivo de varios 
escritos epistemo16gicos de Heidegger e de outros existencialistas que 
tentaram abrir incontiveis caminhos pre-16gicos de natureza "mitica" 
e "poetica" para a "verdade verdadeira". Numa palavra, os desenvolvi
mentos do serolo xx na 16gica simb6lica tornaram permanentemente 
obsoletas todas as formas de rejei¢o da matematica, em principio, como 
ferramenta de cieneia social. (Martindale, 1963, p.107) 

Os desenvolvimentos na 16gica simbolica a que Martindale 
alude resultaram dos escritos de Peano, Frege, Russell, Zermello e 
outros cujas obras, na virada do seculo, criaram a moderna logica
padriio, que consiste no calculo do predicado com a teoria dos 

.l.. 
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conjuntos.' A 16gica·padriio e urn poderoso idioma: ela basta, em 
principio, para exprimir nao apenas a matematica ciassica como 
tambem descri~6es cientificas de fenomenos naturais, classifica· 
<;6es e taxonomias, alem da subsmncia das leis da natureza. Afora 
isso, nenhuma linha nitida pode ser trayada entre a matematica, 
em sentido estrito, e a 16gica·padriio. 0 raciocinio de Martindale 
e, pois, que a (mica alternativa ao emprego da 16gica-padriio nas 
ciencias sociais seria 0 abandono da investigayao empirica racio
nal da vida social inteira, deixando 0 terreno aos poetas, fazedores 
de mitos e, poderiamos acrescentar, ideologos. 

Prima jacie, Martindale apresentou urn caso impressionante. 
Se a (mica alternativa a expressiio por meio da 16gica-padriio e 
alguma forma de discurso niio-racional, poder-se-ia enmo escolher, 
por urn lado, entre 0 modelo de ciencia naturgf e a adequa<;iio de 
metodos matemiticos, em principio, e 0 abandono da tentativa 
de compreender os fenomenos sociais de maneira empirico-racio
nal, por outro. [sso revela, com inusitada clareza, as bases 16gicas 
de posturas amplamente sustentadas. Alem disso, com urn s6 golpe, 
ele parece desviar do debate sobre "significayao", "subjetividade" 
e "interpretayao": qualquer que seja a importincia da "significa
yao" na vida social, deve ser algo que se pode, em principio, apre
ender pela 16gica·padriio, do contririo estari fora do alcance da 
investigayao racional. Ern vista disso, as questoes basicas parecem 
resolvidas, e deve·se abandonar a concep<;iio de que a critica 
interpretativa e outras que se fazem ao modelo de ciencia natural 
sao ingenuas ou equivocadas. 

Por motivos que logo ficarao daros, faremos referencia a isto 
apresentando a tese "extensionalista". Ela pretende fornecer uma 
justificativa apriotistica, apoiada na 16gica e na filosofia cia ciencia, 
para a afirma<;iio de que 0 modelo de ciencia natural e inevitivel 
nas ciencias naturais e de que os conceitos fundamentais da cien
cia social sao, ern principio, redutiveis a sentenyas matematicas. 

8 A teoria dos con;untos pode ser formulada de inumeras maneiras, mas nem 

todas sao compativeis e 56 algumas se revelam adequadas a aplicac;ao empirica. 
Para uma caracterizac;ao das teorias de conjuntos adequadas a essa finalidade, 

ver Wilson, 1981. 
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Ela procura, assim, lan<;ar alicerces filosoficos racionais para 0 

saber metodologico convencional, em geral, e para uma aborda
gem matematica da ciencia social, em particular. 

Critica do extensionalismo 

A tese extensionalista parece inquestionavel; suas conclus6es, 
inevitiveis. Sem duvida, 0 ponto de vista geral que ela expressa e 
amplamente aceito entre as cientistas sociais, embora muitas ve
zes de maneira ticita e a contragosto. Ironicamente, constitui tam
bern 0 postulado b<isico daqueles para quem toda especie de cien
cia social e impassivel e a considerayao de temas sociais cleve 
mesmo ser deixada aos poetas, fazedores de mitos e politicos. 
Essas posturas contnirias concordam em que a escolha reside entre 
o modelo de ciencia natural e a renuncia ao esforc;o de compreen
sao empirica racional da vida social, diferindo apenas quanto a 
saber se, de fato, uma tal compreensao e exeqiiivei. 

o pressuposto eritico desse argumento e que a (mica alterna
tiva a logica-padrao e a ideologia ou alguma forma de concepc;ao 
nao-racional como a poesia ou 0 mite. Essa doutrina, conhecida 
em filosofia como "extensionalismo", e plenamente aceita nas 
discussoes metodologicas convencionais das ciencias sociais e do 
comportamento, assim como nas reivindicac;:6es programaticas 
mais extremas do behaviorismo, sociobiologia, modelo 
computacional em psicologia e inteligencia artificial. 

o terme "extensionahsmo" provem da circunstanda de a 16-
gica-padrao satisfazer 0 principio da extensionalidade: em logica
padrao, qualquer de duas express6es verdadeiras para 0 mesmo 
objeto, isto e, dotadas da mesma extensao, pode ser livremente 
substituida pela outra sem que se altere a verdade do contexto 
mais amplo. Portanto, a logica-padrao trata da referencia de uma 
expressao, do que e verdadeiro em rela<;:ao a que, e nao de sua 
significa<;:ao. Por exemplo, os termos "criatura viva com urn cora
<;:03.0" e "cdatura viva com urn rim" sao coextensivos, pois sao 
verdadeiros em rela<;:ao aos mesmos animais embora difiram no 
significado. Assim, em 16gica-padrao, os termos "criatura viva com 
urn cora<;:ao" e "criatura viva com urn rim" sao absolutamente 
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equivalentes no sentido de que toda assertiva verdadeira em rela
<;:03.0 a uma criatura viva com urn rim e tambem verdadeira em 
rela<;:3.o a uma cdatura viva com urn corayao, e nenhuma diferen
<;a baseada no significado pode ser representada na esfera do idio
rna da logica-padrao em si.' 

Ha, por certo, uma numerosa familia de express6es, os idio
mas de intensividade, que nao tern lugar na logica·padrac. Dissc 
sao exemplos as chamadas "atitudes proposicionais" como "acre
dita que", "diz que", "deseja que", "esfon;:a-se para que", "alega 
que", "teme que" e expressoes afins como "quet", "procura"; as 
modalidades de necessidade e possibilidade, juntamente com os 
temas estreitamente correlatos de condic;6es e leis da natureza 
contrafactuais; e os conceitos de significayao e proposi<;:ao, distin
tos de referenda e senten<;:a.lO Como observa '€2uine: 

e notivel a divisao entre esses idiomas e os normalmente maleaveis 
[isto e, extensionais]. Vemos que ela separa ocorrencias referenciais 
e nao-referenciais de termos. Mais que isso, esta intimamente ligada 
a divisao entre behaviorismo e mentalismo, entre causa eficiente e 
causa final, e entre teoria literal e representayao dramatica. (Quine, 
1960, p.219) 

Portanto, a tese extensionalista implica que a necessidade des
ses idiomas de intensividade e apenas aparente e pcitica, e que em 
qualquer ocasiao as express6es dessa especie podem ser substituidas 

9 Note-se, por exemplo, que a primeira descri~ao justifica a inspet;:ao cia criatu
ra pela presenya de urn cora~o, ao passo que a segunda justifica a procura de 
urn rim, operayoes bastante diferentes. No entanto, como as duas descric;:Oes 
se equivalem extensionalmente, a afirmativa de que uma criatura tern urn 

cora~o implica que tern tambem urn rim, justificando portanto a procura de 
urn rim. Em suma, vistas de urn ponto de vista estritamente logico, as dife
renyas entre as duas descriyoes desaparecem, pois sempre podemos substi
tuir uma pela outra sem alterar a verdade de qualquer declara<;:ao extensional 
mais ampla em que porventura estejam contidas. Permanece, entretanto, 0 

fato de que significam coisas diferentes. Decerto, nem todas as diferenyas de 
significar;ao se transformam em criterio operacional, mas 0 exemplo esclare
ce bern 0 problema aqui. 

10 0 termo "intencional" e as vezes usado, na esteira de Brentano e Husserl, 
para essas expressOes. Ver Quine, 1960, p.219-21. 
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por paraJrases extensionais pertinentes. Sem duvida, cumpre re
conhecer que as parafrases extensionais sao intoleravelmente en
fadonhas, de sorte que os modos nao-extensionais de fala consti
tuem uma exigencia pnitica. Porem, segundo a tese, eles naG passam 
de modos de fala, sendo tal a realidade da natureza que, em princi
pio, a 16gica-padriio basta para todo discurso racionaL 11 

o extensionalismo parece plausivel no ambito das ciencias 
naturais, pais a descri<;:ao extensional e muito importante em fisi
ca, quimica e biologia_ Ele constitui a base daquilo que conhece
mos como "objetividade cientifica" e tambem da universalidade e 
generalidade dos conceitos e leis cientificas_ Mesmo quando 0 

enfoque e a evolw;ao no tempo, como em geologia e biologia 
evoluciomiria, os argumentos explicativos fundamentais depen
dem de processos que operam universalmente (cf_ Gould, 1986)_ 
Se a descri<;iio envolve elementos de intensividade, surgem inevi
ravel mente problemas de interprera<;iio, nao apenas quanto as impli
ca<;6es dos dados, mas tambem quanto ao que esses dados possam 
ser_ A questiio e suscirada precisamente porque os idiomas de inten
sividade dependem de uma no<;iio de significa<;iio e nao de uma 
no<;ao de verdade, sendo esquivas as condi<;6es sistematicas de 
verdade para as assertivas de intensividade_ Por certo, aquila
tamos a verdade das assertivas de intensividade na vida diaria, 
mas fazemo-Io ocasionalmente, atentando cuidadosamente para 0 

contexto, para a identidade dos falantes e ouvintes - e a conseqiien
cia e que os conceitos de intensividade nao podem ser considera
dos independentes de seu emprego em situa<;6es particulares, 
enquanto essa abstrayao e a propria esse:ncia das ciencias natu
rais. Todavia, os reclamos do extensionalismo VaG alem e slisten
tam que a 16gica-padrao, linguagem da ciencia natural, e a lingua
gem de todo discurso empirico racional e que a confian<;a 
generalizada nos idiomas de intensividade e mera conveniencia 
pratica_ Esse pressuposto ampara a conclusao de que a (mica alter
nativa ao modelo de ciencia natural e a abordagem matematica 

11 0 argumento de mais peso apresentado em favor dessa visao e 0 de Quine 
(1960, 1961). Embora as teses de Quine tenham provocado muito debate, 
alguns de seus criticos se apegam a detalhes de sua postura e ignoram a 
questao mais fundamental do extensionalismo. 

L 
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em ciencias sociais e abandonar a investiga<;:ao empirica racional 
dos fen6menos sociais a poesia, ao mito e a ideologia. 

Mas, apesar da ampla aceitayao, 0 extensionalismo e uma 
doutrina falsa_ Objeta-se, por exemplo, que a alega<;iio de que os 
idiomas de intensividade sao, em principio, dispensaveis no dis
curso racional ainda tern de ser convincentemente ilustrada na 
pratica, de modo que a tese permanece uma nota promiss6ria 

vencida_ A maior dificuldade com 0 extensionalismo, porem, e 0 

fato de ele depender de conceitos que nao podem, eles pr6prios, 
ser extensionalmente formulados, 0 que 0 amarra a uma contradi

<;:ao interna. 
A ideia da 16gica-padriio e capital para 0 extensionalismo e, se 

nao soubermos 0 que essa 16gica e, a tese permanecera ininteligivel. 
Exigimos, pois, uma explica<;ao do conceito de~gica-padrao_ Mas 
se quisermos adotar os principios extensionalistas, essa pr6pria 
explica<;iio tera de ser formulada em termos de 16gica-padriio - e e 
aqui que as coisas se complicam_ Para compreender a nota<;ao da 
16gica-padriio, precisamos compreender 0 conceito de verdade, do 
qual dependem os elementos basicos dessa 16gica, ou seja, compo
si<;iio funcional da verdade e quantifica<;ao 16gica_ 0 problema e 
que nao podemos formular a no<;ao de verdade em 16gica-padrao 
sem, ao mesmo tempo, escancarar as portas para sentenyas auto
contradit6rias como a do mentiroso: "Esta sentenya e falsa" Y 

Portanto, a fim de explicar a 16gica-padrao, precisamos de 
uma metalinguagem; e, se a metalinguagem for tam'bem uma ver
sao da 16gica-padrao, como 0 exige a doutrina do extensionalismo, 
precis amos de uma meta-metalinguagem a fim de explicar a 
metalinguagem, e assim por diante_ A regressao infinita e conhe
cida como "hierarquia de Tarski" e sua importiincia aqui se deve 
ao fato de conceitos relevantes para a 16gica-padriio nao poderem 

12 Deve-se enfatizar que a dificuldade com a frase do mentiroso nao e 0 mero 
fato da auto-referenda, 0 qual, a despeito de Hofstadter (1979), MO e nem 
misterioso nem excepdonal. Por exemplo, a declara~ao "esta frase tern 
quarenta e sete letras e espa~os" MO apresenta problema algum, ese, na frase 
correspondente em ingles, contarmos 0 "." entre" forty" e "eight" como uma 
letra ou um espa<j:o, ela continua verdadeira. 0 problema aparece antes no 
termo "falso", ou seu equivalente "nao-verdadeiro". 
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ser formulados nesse idiomaY Verno-nos, pois, as voltas com urn 
paradoxo: 0 extensionalismo fracassa no teste extensionalista do 
discurso racional. 

Conseqiiencia: a tese extensionalista e insustentavel. A alega
<;>10 de que, em principio, todo discurso racional pode ser formu
lado no idioma da logica-padrao revela-se falso: em particular, se
quer essa alega~ao pode ser feita em logica-padrao porque, para 
entender 0 que seja a 16gica-padrao, necessitamos de uma no¢o 
de verdade impossivel de exprimir-se em logica-padrao! 

A situa/;iio logica 

o extensionalismo e uma doutrina insustentavel, devendo-se 
rejeitar qualquer argumento que, explicitamente ou nao, dependa 
dele. As implica~6es disso sao de longo aleance, pois muito da 
filosofia pos-positivista da ciencia (muito, inclusive, daquilo que 
esta em moda entre os metodologistas da ciencia social) ainda se 
apega disfaryadamente ao extensionalismo. Para nosso tema, a 
conseqG.encia importante e que os argumentos aprioristicos para 
a inevitabilidade da abardagem de ciencia natural ao estudo dos 
fenomenos sociais devem seT descartados por implicarem 0 exten
sionalismo. Em suma, a auto-seguran<;:a filosoficamente alicenrada, 
tantas vezes ostentada petos defensores do modelo de ciencia na
tural, esta claramente fora de lugar. 

Mas tambem e importante observar que essa critica, por si 
mesma, nao corrobora a conclusao de que 0 modelo de ciencia 

13 0 mesmo problema aparece em outras abordagens quando se trata de formu
lar a n~o de verdade para a logica-padrao. Por exempla, Kripke (1975) pro
poe um metada que passibilita uma definiyaa de verdade para a linguagem 
abjetiva dentra dela mesma aa permitir lacunas de valores de verdade na 
linguagem objetivaj contudo, exige-se uma metalinguagem para a formulay:lo 
dessa definic;:ao, de mado que a regressao nao e evitada. 0 ponto crucial e 
que, enquanto em qualquer fase da regressaa podemos inttoduzir outra 
metalinguagem, ficamas sempre com uma n~o de verdade ainda inexplicada 
dentro da 16gica-padrao. Conseqiientemente, a noyao de verdade a que a ideia 
dessa construyao apela em primeiro lugar antecede a 16gica-padrao e nao se 
pode exprimir em seus termos. 

ii......... ..L... 
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natural seja inapliclvel as ciencias sociais_ Ao contrario, mostra 
que os argumentos usuais em favor do modelo de ciencia natural 
sao falhos. Em verdade, deveriamos suspeitar de qualquer argu
mento a priori que pare~a fon;ar a conclusao mais grave de que 0 

modelo de ciencia natural esti errado para as ciencias sociais, 
pais, geralmente, tais argumentos implicam tambem que a ciencia 
natural e impossivel, 0 que nao condiz muito bem com a experien
cia. Em termos puramente logicos e filosoficos, a conveniencia do 
modelo de ciencia natural para as ciencias sociais continua duvi
dosa, e provavelmente continuara assim. Para irmes adiante, te

mos de ultrapassar os argumentos estritamente logicos e filosofi
cos, e considerar os fen6menos de que a ciencia social se ocupa_ 

. ., 
Os fenomenos das ciencias sociais 

Conforme observamos, a matematica serve para descrever e 
universe material, mas apenas quando esse universe e vista de 
uma perspecriva que despreza os senrimentos do investigador, bern 
como quaisquer cren~s, objetivos ou impress6es dos objetos em 
estudo. Assim, sao exatamente esses temas, que requerem expres
soes intensivas para sua descri9io e explana9io, que estiio exclui
dos de interesse nas ciencias sociais. Pertanto, 0 que caracteriza as 
ciencias naturais nao e seu modo de explica9io, nem a forma 
logica de suas teorias, mas sim a exigencia de que as descri<;oes 
dos fenomenos sejam traduziveis em termes extensienais.14 Cer-

14 Imp6e-se aqui uma nata recnica. Podemos adotar urn terma "caixa preta" que 
envolva n~6es intensivas em sua interpretac;ao intensiva e uso como predicado 
original: por exemplo, "x acredita que Cicero denundou Catilina". Observe
se que, enquanto uma vaiiavel, x, aparece fora da orac;ao regida por "que", 

uma variavel nao pode aparecer dentra dessa orayao (como na forma "x acre
dita que v") sem provocar problemas de opaddade referendal (Quine, 1960, 
1961) que destruiriam 0 teddo da 16gica-padraa. Partanta, seguir essa Hnha 
para estender a logica-padrao ao discurso intensive e uma futilidade, ja que 
um predicado original separado se faz necessaria para qualquer crenya, dese
jo, pensamento etc. Para maior aprofundamenta desses temas, ver Quine 

(1953,1960,1961) e Wilson (1982). 
Ver tambem a discussao adiante, p.574-S. 

""""".,,;~,,'. 
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tamente, os cientistas naturais empregam a lingua natural, com 
toda a sua dependencia de formas de expressao intensivas, quan
do executam tarefas cientificas_ Entretanto, as descri,oes e expli
ca<;:6es tecnico-cientificas dos fenomenos naturais esmo entre as 
poucas instancias em que a traduc;ao para um idioma extensional 
e um ideal sancionavel, e e isso que constitui a base do papel 
fundamental da matematiea nas ciencias naturais. A questao, pois, 
r-esume-se em saber se fenomenos sociais como acordas politicos 
e economicos, conflito e mudan,a, podem ser apreendidos num 
idioma inteiramente extensional.15 

o programa behaviorista 

A concepc;ao central do behaviorismo radical foi a importan
cia de eliminar quaisquer alusaes a assuntos como cren,,", conhe
cimento, objetivo e significac;ao, justamente porque eles nao se 
enquadram no tipo de descric;ao exigido em ciencia natural. En
tretanto, 0 programa behaviorista radical revelou-se problemati
co nas ciencias sociais e comportamentais. As areas em que obte
ve sucesso sao as mais distanciadas das preocupay6es nucleates da 
ciencia social convencional, au seja, a neurofisiologia e a psicolo
gia fisiologica, onde estimulos e respostas podem ser descritos em 
termos fisicos, quimicos e biologicos. Mas no estudo dos fenome
nos sociais corriqueiros, os rigorosos canones metoclologicos do 
behaviorismo radieal fiearam comprometidos. 0 resultado foi uma 
fraca versao do behaviorismo que, se evitava referencia direta a 
cren<;:a, conhecimento, objetivo, significayao etc., insistindo na 
restri~o da aten~o ao comportamento notOria, ainda assim admi
tia descri,aes baseadas nas categorias irremediavelmente intensivas 

15 E importante enfatizar que os metodos quantitativos podem ser empregados 
na analise de dados, mesmo quando estes sao descritos com base ern termos 
intensivos, enquanto as descric;:6es forem suficientemente claras para permi
tir a classificayao e a contagem adequadas aos propOsitos em mira. Entretan
to, 0 mero uso de recnicas quanritativas de analise de dados mo implica 
descric;:oes extensionais. Ver nota 14. 
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da lingua comum.16 Embora 0 programa behaviorista radical seja 
impecivel em termos formais, nao logrou proporcionar uma base 
para 0 estudo dos fen6menos sociais segundo 0 modelo de ciencia 
naturaL Vemos, pois, que a insustentabilidade do extensionalismo 
MO proibe a formulac;ao de um programa coerente para 0 estudo 
do comportamento nos termos do modelo de ciencia naturaL To
davia, 0 esforc;o rigoroso para a consecuc;ao desse programa so foi 
bem-sucedido na medida em que a atenc;ao se concentrou em fen6-
menos passiveis de definic;ao em termos neurofisiologicos." Conse
qiientemente, a questao crucial consiste em saber se issa e acidental 
au, ao contrario, reflete a natureza intima dos fenomenos sociais. 

A constituifiio da as:i.i-" 

o ceme do problema e uma nowel peculiaridade da vida social: 
em contraste com os problemas tratados pela fisica, quimica e bio
logia, as pessoas, no curso normal da vida diiria, produzem suas 
proprias descri,aes sobre 0 que elas mesmas e os outros estao fa
zendo.18 Aqui, uma das quest6es capitais e 0 status dessas descri<;6es 

16 Sabe-se bern que as descric;:6es de comportamento em lingua comum impu
tam 0 conhecimento, 0 objetivo e a ayao ao organismo, materia que desafia a 
descri¢o extensional. Consequentemente, 0 onus da prova, aqui, cabe aque
les que reivindicam uma metodologia behaviorista sem compromisso para 
ser empregada num programa sustentado de pesquisa em ciencia social. Nao 
e incomum encontrar pesquisas ditas "behavioristas" que apelam amplamen
te a lingua corrente para descrever 0 que fazem os organismos em quesmo. As 
vigorosas reivindicac;:6es behavioristas e cientificas tantas vezes feitas nesses 
casos sao minadas pelo mentalismo tacito do discurso corrente. 

17 Devemos ressaltar que nao se pode passar da neurofisiologia para a interayao 
social sem primeiro descrever os fenomenos sociais em termos neurofisio-
16gicos. A dificuldade e que, enquanto certas respostas (como a cOlera) apa
rentemente rem descric;:6es neurofisio16gicas bern definidas, outros fenOme
nos exigem conhecimento do contexte social a fim de ser corretamente iden
rificados, como por exemplo a agressao (Bandura, 1973). 

18 Isso poderia ser descartado como 6bvio, apontando-se a sOciologia do conhe
cimento e os tratamentos sociol6gicos da ideologia, consciencia de classe, 
aritudes etc. como evidencia de que essa caracterisrica da vida social nao foi 
negligenciada. Todavia, os cienristas sociais ~endem a evitar os problemas 
te6ricos e metodo16gicos fundamentais que ela suscita. As principais excecrOes 

~M"')I!A""'-' 
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singulares: serao meramente epifenomenicas, a serem explicadas 
pelos mesmos mecanismos tambem utilizados para explicar 0 res. 
tante do comportamento, ou essenciais para a constituic;ao dos fe
n6menos que as ciencias sociais tentam descrever e explicar? 

Se as descri<;Oes singulares sao epifenomenicas, talvez 0 cami
nho esteja aberto para a consecu<;iio de algo como 0 programa do 
behaviorismo radical, pois entiio aquilo que as pessoas fazem po
deria ser descrito independentemente daquilo que dizem. Com 

efeito, 0 que dizem nada mais seria que alguma cutra coisa que as 
pessoas fazem, a set descrita e explicada da mesma maneira que 0 

restante de seu comportamento. Poder-se-ia, enrno, descrever 0 com
portamento tanto verbal quanta nao·verbal em quaisquer termos 
adequados aos propositos cientificos e depois buscar as rela<;6es 
causais entre comportamento verbal e nao-verbal, com 0 compor
tamento verbal sendo apenas outra variavel, dependente ou inde
pendente conforme 0 elo da cadeia causal em estudo. 

Mas as coisas se passam de maneira diferente. Os fenomenos 
de interesse classico para as ciencias sociais dependem, essencial
mente, de descri<;6es particulares. Ate a reflexao mais casual mos. 
tra que as descric;6es de fenomenos por parte de cientistas sociais 
sao quase inteiramente parasirnrias das descrh;:6es convencionais 
que OCorrem na vida diaria. Se as cientistas sociais lidam com 
conceitos como elasticidade de demanda au priva,ao relativa, que 
parecem muito distantes da vida cotidiana, esses conceitos se fun
dam necessariamente em ac;6es que as pessoas reconhecem e des
crevem, como dar dinheiro a alguem ou queixar·se da propria 
sorte em compara<;§.o com ados outros. Ademais, nao poderia
mos compreender uma dada a<;§.o, como saldar urn emprestimo, 
OU distingui·la de outras, como dar urn presente ou ceder a uma 

extorsao, sem compreender tambem 0 contexto institucional em 
que ela OCOrre. Nos nao elaboramos urn esquema de sociedade a 
partir de descri,6es de a,oes isoladas que podemos reconhecer 
independentemente de seus contextos institucionais, mas desen-

apatecem nas abordagens fenomeno16gicas (pOt exemplo, Schutz, 1967) e, 0 

que impotta mais aqui, na etnometodologia e na analise da conversa~o (pOt 
exemplo, Garfinkel, 1967; Garfinkel & Sacks, 1970; Sacks, 1963). 
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volvemos urn relato a moda hermeneutica, formando ideias a res
peito de esquemas gerais com base em eventos particulares e de· 
pois utilizando essas mesmas ideias para compreender, mais clara
mente, os eventos especificos que lhes deram origem. Decerto, 
quando ja estamos familiarizados com uma sociedade porque vi· 
vemos nela, esse processo interpretativo pode ser acentuadamen
te inconsciente e implicito; mas a interdependencia basica entre 

descriy6es e eventos isolados, e compreensao da ordem social mais 
ampla, permanece. Em suma, os processos de descric;ao e mensu
ra<;§.o realmente empregados nas ciencias sociais exigem, sem exce
,ao, que 0 observador esteja familiarizado com, e dependente do, 
uso dos modos com que as pessoas descrevem suas pr6prias ac;6es 
e as dos outros. 19 

Alem disso, essa dependencia de facto das d~cri,6es dos cien· 
tistas sociais em rela<;ao as particuLares nao e nero arbitraria nem 
urn infeliz residua transmitido por uma era mais barbara. Ao con· 
trario, ela reflete a natureza dos fenomenos sociais. A analise minu· 
ciosa da interac;ao social revela que as pessoas se orientam pelo que 
os outros dizem e fazem, e que traem essa orientac;ao em suas prO. 
prias ac;6es. 20 Em suma, as pessoas produzem descri<;6es para com
preender e utilizam-nas para ulterior referenda e a<;§.o, suas e dos 
outros. E claro que a maneira com que a a,iio e compreendida 
pelas pessoas depende decisivamente do contexte socioestrutural 

19 Isso sem duvida e bastante conhecido e rotineiramente transmitido aos estu
dantes naquelas partes do treinamento em pesquisa que examinam os deta
Ihes reais de como formular ou interpretar os resultados de urn questionatio, 
analisar documenros hisroricos ou conduzir trabalho de campo. Na vetdade, 
porem, suas implicayoes para a viabilidade do modelo de ciencia natural 
ainda precisam ser levadas a serio pela maior parte dos metodologista5 sociais, 
que preferem ignora.las e talvez as vejam simplesmente como urn inconveniente 
recnico no curso da pesquisa, mas capaz de ser idealizado para finalidades 
te6ricas e metodol6gicas. Enrretanro, alguns auto res fora do consenso geral 
levantaram esse ponto (Cicourel, 1964; Garfinkel, 1967; Sacks, 1963; Wil
son, 1970), e, recentemente, Giddens 0 enfatizou com sua n~o de "dupia 
hermeneutica" (1984). 

20 A literatura de pesquisa vai aumentando rapidamente. Ver Heritage (1984), 
Maynard & Wilson (1980), Wilson (1982, 1985) e Wilson & Zimmerman 
(1980) para discussao e referencias. 
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da intera<;lio particular. Por exemplo, se uma frase e ouvida como 
uma desculpa ou um pedido de ajuda, isso depende das categorias 
sociais que, numa dada situa<;lio, os participantes consideram per
tinentemente apliaiveis a si naquele momento, e das avitidades 
que acham tipicamente associadas itquelas categorias: a fim de 
compreender 0 que eles e os outros estao fazendo, os individuos 
invocam necessariamente categorias socioestruturais como recur· 
so essencial, que insere em tada intera~o concreta urn elemento 
transituacional igualmente essencial. Pertanto, ao inves de ser 
uma vari:i.vel independente que afeta a a<;lio, a estrutura social 
entra na constitui<;lio da pr6pria a<;lio. Finalmente, usando dessa 
maneira as categorias sociais para dar sentido ao que fazem, as 
pessoas dotam a estrutura social exatamente com aquela realida
de externa e coercitiva de que fala Durkheim, mesmo quando 
reproduzem essa estrutura em sua propria intera¢o.21 

A situac,:ao empirica 

Vimos que a insustentabilidade do extensionalismo nilo im
pede a formula<;lio de um programa coerente, como 0 behaviorismo 
radical, para se estudar 0 comportamento segundo 0 modelo de 
ciencia naturaL No entanto, a rigorosa aplica<;ao desse programa 
s6 foi bem-sucedida historicamente ao custo do abandono do inte
resse pelos ropicos convencionais da ciencia social em prol cia 
investiga<;lio dos fenomenos neurofisiol6gicos. Percebemos agora 
que isso naG foi urn acidente, pois os fenomenos de interesse para 
as ciencias sociais sao inerentemente intensionais. 0 que as pessoas 
dizem, pretendem e conhecem e importantissimo para aquilo de 
que nos ocupamos quando estudamos qualquer dos t6picos comuns 

21 Consequentemente, oao se trata de "reunir" estruturas institucionais e sociais 

em larga escala a partir de comportamentos individuais pre-identificados, pois 

tais estruturas integram as a¢es individuais componentes que ao mesmo tem

po as reproduzem. A convergencia com a ncx;ao de dualidade da estrutura 
social, de Giddens (1979, 1984), e clara_ No entanto, Giddens explora as impli

ca¢es para a teoria social em sentido lato, ao passo que a pesquisa aqui mencio
nada trata dos mecanismos concretes e observ:i.veis da interayao social. 
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das ciencias sociais como estratifica¢a social, pobreza, crime, 
rela<;oes etnicas e raciais, educa~o, processos politicos etc. Essa, 
devemos enfatiz:i.-Io, nilo e uma questao de 16gica ou metodologia, 
mas sim uma questao de fatos empiricos. Consequentemente, nilo 
esperamos que a matem:i.tica seja um veiculo adequado it expres
silo de ideias fundamentais em teoria sociol6gica, porquanto a 
matem:i.tica pressupoe a extensionalidade. 

o lugar dos modelos matelIlliticos em ciencia social 

Ate aqui, 0 argumento parece condenar 0 usa da matematica 
em ciencia social. Essa conclusao, porem, seria urn equivoca. 0 
que consideramos insustentivel e a no<;ao de q~.;. conceitos mate
maticamente formulados possam desempenhar 0 mesmo papel 
fundamental tanto na dencia social quanto na ciencia natural. 
Contudo, nilo significa que os modelos matem:i.ticos nilo tenham 
nenhum papel. Na verdade, e 0 oposto: os modelos matem:i.ticos 
ocupam um lugar de relevo em nossos esfon;os para deslindar as 
complexidades da realidade social. 

A tese heuristica 

Bom ponto de partida e uma anedota instrutiva, posto que 
sem duvida ap6crifa. Era uma vez um certo professor de sociolo
gia interessado na difusilo de mensagens de boca em boca. A 
partir de seus estudos, desenvolveu um modelo matem:i.tico para 
predizer qual a propor<;lio da popula<;ilo que teria ouvido uma 
mensagem ap6s certo periodo de tempo, desde 0 momento da sua 
transmissilo para um unico membro da popula<;lio. Um dia, para 
ilustrar 0 modelo a seus alunos, 0 professor passou uma mensa
gem simples a um deles e permitiu que todos se misturassem. Em 
seguida, a intervalos regulares, foi determinando 0 numero de 
estudantes que tinham ouvido a mensagem. Infelizmente, os reo 
sultados nilo coincidiram em nada com as predi<;oes do modelo. 
Mas 0 professor nilo se deu por satisfeito e estabeleceu regras 
sobre com quem e com que frequencia os alunos podiam conversar. 
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Depois de alguma hesita.,ao, chegou finalmente a um conjunto de 
regras grac;as as quais as predi<;iies do modelo coincidiram saris fa
toriamente com 0$ clados. Isso, anunciou ele em triunfo, provava 
a efiaicia do modelo. 

Sem duvida, essa historieta foi contada como advertencia con
tra certo ripo de ingenuidade na elabora.,ao de experiencias. No 
entanto, para nosso prop6sito, ela e esclarecedora sob outro as· 
pecto. 0 ponto mais importante a ser notado e que, estabelecidas 
as regras e na medida em que os alunos as observavam, 0 modelo 
proporcionoll uma descriyao decente de como as mensagens se 
difundiam entre aquela popula.,ao. Alem dis so, as regras deram 
definiyao as n~6es de "mensagem" e "olivir a mensagem" em tal 
contexto, de um modo que possibilitou a identifica.,ao e a conta
gem, suficientemente inequivocas, para a finalidade a vista, dos 
estudantes que tinham ouvido a mensagem. Portanto, e claro que 
o modelo nao representava os fatos fundamentais da situa.,ao, j' 
que as regularidades por ele descritas dependiam de regras e s6 
persistiam enquanto essas regras erarn observadas. Mas, repetim<rlo, 
enquanto observadas as regras, 0 modele forneceu uma descriyao 
empiricamente adequada que podia ser uti! para diversas finalida· 
des. Alem de aplica<;6es pr'ticas, como estimar a quantidade de 
tempo necess'ria para se espalhar um determinado boato, 0 mo
delo podia ser usado para entender um pouco as implica<;6es das 
regras que presidiam as regularidades por ele representadas. 

Esse exemplo consritui um paradigma basico para a rela.,ao 
entre modelos matem.ticos e vida social. E verdade que podemos 
representar certos aspectos dos fenomenos sociais segundo mo
delos matematicos as vezes bastante sofisticados, e, assim fazen· 
do, contribuir substancialmente para a compreensao de como as 

coisas funcionam. Todavia, a possibilidade de semelhante modelo 
vem do fato de que as pessoas, no coridiano, empregam categorias 
socioestruturais como recurso essencial para organizar suas ativi
dades: disso dependem, direta ou indiretamente, tanto os concei· 
tos empregados no modelo matem.tico quanta as regularidades 
por ele descritas. Esse e 0 caso geral, segundo a tese heurisrica. 

Aqui, vale notar explicitamente que 0 uso de um modelo 
matematico nao implica que as descric;:6es estejam isentas de 
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intensividade. Ao contrario, quando desenvolvemos e aplicamos 
esse modelo, procuramos acondicionar idiomas intensivos de modo 
que, para a finalidade a vista, possamos proceder com c.lculos 
formais.22 Talvez as ocasi6es mais importantes para esse acondicio
namento sejam as operac;:6es codificadoras e as interpretac;:6es 
computacionais. No primeiro caso, 0 material bruto da vida social 
e descrito utilizando-se c6digos que podem, por exemplo, ser pro
cessados por computador e equiparados a simbolos na nota<;ao de 
um modelo. No segundo, os resultados sao de novo relacionados 
ao mundo social. Entre codifica.,ao e interpreta<;ao, os dados e 
simbolos do modelo podem ser manipulados de um modo rigoro· 
samente 16gico, mas esses ailculos nao tem significado algum sem 
a absor.,ao de intensividade no come<;o e no fim. Quine refere·se a 
isso de maneira um tanto diferente, invocando Ilt'!l papel heuristico 
para a 16gica·padrao no trato com assuntos pr'ticos que envolvam 
idiomas intensivos. Entretanto, tambem ele enfatiza a distin.,ao 
entre esse uso da 16gica'padrao e seu emprego na "tentativa de 
formular as leis fundamentais de um ramo da ciencia" (Quine, 
1960, p.221). Em resumo, podemos e devemos fazer uso de mo· 
delos matem.ticos para descobrir rela<;6es em nossos dados e es
clarecer nossas ideias a respeito de como uma coisa se liga a outra 
num caso particular. Mas nao poclemos ver na matematica 0 idio
ma pr6prio para a formula<;ao de conceitos e proposi<;6es funda
mentais que ensejem uma ciencia natural da sociedade. 

Alguns contra-exemplos em potencial 

Os leitores que j' trabalharam com modelos matem.ticos 
estarao sem duvida familiarizados com exemplos que, a primeira 
vista, parecem refutar a tese heuristica e apoiar a ideia de que a 
matem.tica pode desempenhar um papei mais relevante nas cien
cias sociais. Sera util enta~ passar em revista alguns deles, sem 
pretens6es a abrangencia ou a intenyao de discutir cada urn em 
profundidade. 0 prop6sito e apenas i!ustrar uns poucos contra· 

22 Ver nota 14. 
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exemplos tipicos que se apresentam contra a tese heuristica, sem 
no entanto conseguir compromete-la. Assim, as considera<;6es aqui 
suscitadas aspiram a uma aplica<;llo ampla. 

o lugar mais 6bvio para buscar contra·exemplos a tese 
heuristica e a teoria econ6mica. Os economistas insistem em con
siderar seu oficio uma ciencia positiva, assumindo tacitamente 
que suas conclus6es sao leis naturais. Aqui, como em nenhuma 
Dutra ciencia social, encontramos sofisticadas formula<;6es mate
maticas daquilo que, segundo tadas as evidencias, constitui os 
conceitos basicos do campo. Mas convem observar dais pontos a 
respeito cia teoria econ6mica. Primeiro, como notaram Max Weber 
e outros, as conceitos e postulados fundamentais da teoria econ6-
mica classica e neoclassica refletem as categorias e rela<;6es do 
mercado e das institui<;oes de propriedade do capitalismo. Conse
quentemente, a utilidade das analises economicas depende do grau 
em que tais institui<;:oes permanecem estiveis e controlam efetiva
mente 0 comportamento. Quando os modelos econ6micos sao 
aplicados em areas onde suas conclusoes mio refletem arranjos 
institueionalizados, podemos esperar resultados estapafurdios.'l 

Em segundo lugar, as teorias econ6micas apresentam urn ca· 
rater peculiar. Elas consistem em determinar minuciosamente, em 
geral com a ajuda de consideravel aparato matematico, as conse· 
qliencias de uma ou varias hipoteses. No entanto, a rela<;:ao entre 
essas hip6teses e 0 mundo empirico e considerada variavel, e as 
leis da economia sao conseqliencias estritamente l6gicas das con
di<;:oes necessarias para que uma teoria se aplique a todas as 
asser<;:oes, e nao apenas as empiricas, que poderiam ser infirmadas 
mesmo que as condi<;oes de aplicabilidade fossem satisfeitas. Em 
consequencia, a incapacidade de as predi<;:oes econ6micas 
corresponderem aos dados nao e em geral construida para signi
ficar que a teoria esm errada, devendo ser modificada ou abando
nada, mas apenas que ela nao se aplica a situa<;:ao em apre<;:o. 

23 Por exemplo, Berk & Berk (1983, e comunicayoes pessoais) mostram dara· 
mente que, se a "nova economia domestica" apresenta serios desafios as aborda· 
gens sociol6gicas convencionais da familia, esti tambem envolvida em 6bvios 
absurdos. 
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Portanto, nao se considera que a tearia do comportamento racio
nal do mercado foi infirm ada quando suas predi<;oes fatharam, 
pois nesse caso ela teria sido descartada ha muito tempo. Ao con· 
trario, a conclusao e que os agentes nao se comportaram racional
mente au que nao havia mereado algum. Modelos desse tipo tem 
seus usos, e claro, mas nenhum deles justifica, par si 56, a reivin
dica<;:§.o de possuir uma teoria fundamental, Oll mesmo s6lidas 
generaliza<;:Oes empiricas, do tipo que caracteriza as ciencias natu
rais. 24 Ve-se entao que a teoria econ6mica nao fornece um bam 
contra-exemplo a tese heuristica, parecendo antes comprova·la. 

Outro exemplo e a analise de rede.25 A abordagem de rede 
constitui excelente corretivo a tendencia, tao comum na analise 
sociol6gica sobretudo do tipo quantitativa, a insistir nas distribui
<;:oes dos, e correla<;:oes entre os, atributos de individuos au gru
pas. Mais que isso, muito da for<;a da abordag1m reside em seu 
usa de modelos mate maticos a fim de caracterizar diversas proprie
dades das redes soeiais. Contudo, uma rede social existe apenas 
na medida em que pessoas ou grupos interagem segundo modos 
que consideram tipicos au obrigat6rios. Consequentemente, as 
modelos de analise de rede dependem para sua pertinencia e in· 
terpreta<;:ao, em ultima instancia, de esquemas institucionalizados, 
de sorte que esquemas institucionais muito diferentes, com dina
micas fundamentalmente diversas, podem gerar rela<;oes de rede 
indiscerniveis. [sso, e 6bvio, nao diminui a utilidade de tais mode· 
los, apenas enfatiza seu status heuristico. 

24 Em contrapartida, considerar a lei de Ohm, segundo a qual, em condiJ;oes 
normais de temperatura e pressao, a corrente que passa por urn condutor esci 
na razao direta da voltagem e na razao inversa da resisrencia. Aqui, devemos 
ressaltar dois pontos. Primeiro, a assewao nao se aplica aos casos de tempera· 
turas e pressoes extremas, mas tern valor universal quando se trata das con· 
di¢es estipuladas. Segundo, a relayao entre corrente, voltagem e resisrencia 
nao decorre logicamente das condi~s necessarias a aplicayao original da lei, 
mas antes constitui uma asseryao empirica que nao se aplicaria sequer aos 
casos de temperaturas e pressoes moderadas, embota na verdade 0 faya. Ao 
contcirio, as leis da economia sao consequencias 16gicas das condiJ;oes que 
precisam ser satisfeitas se se quiser aplicar a teoria. Isso, devemos ressaltar, 
nao significa que elas sejam inuteis, mas que nao tern 0 mesmo caniter das 
leis da natureza. 

25 ver, por exemplo, Wellman (1983) para urn exame geral e referencias. 
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Finalmente, numerosos modelos matematicos foram propos
tos em psicologia social para representar varios aspectos dos fe
nomenos cognitivos e afetivos. Costumam, em geral, set formula
dos como uma especie de modelo computacionaL Se isso e desejavel 
de urn ponto de vista formal, pois exige que 0 modelo seja clara
mente enunciado, imp6e por outro lado a restri<;ao de que todas 
as descriyoes sejam tratadas como extensionais. Assim, 0 empre
go proveitoso desses modelos requer que 0 usuario absorva quais
que! considera<;:6es que dependam de elementos intensivQs, como 
a significa~o. Essa absor~o OCorre na fase de input, em proces-
50S como a codifica<;§.o de observac;6es, e na fase de output, quan
do se faz a interpreta<;iio concreta do conteudo dos fatores_ No 
meio, e claro, os simbolos podem ser manipulados independente
mente de semelhantes considera<;:6es, mas a pertinencia empirica 
do modelo e a irrefutabilidade dos resultados dependem em mui
to da habilidade, sensibilidade e intui<;iio com que essas ativida
des de absor<;iio de significado sao executadas_ Novamente, isso 
nao implica que os modelos desse ripo sejam inliteis, mas tarna 
claro que seu valor e heuristico e que eles nao representam os 
processos fundamentais_ 

Algumas conclusoes 

Dizer que urn metodo e heuristico nao significa adora-lo_ Pre
cisamos de toda a ajuda possive! para compreender as complexi
dades dos fenomenos sociais, e os modelos matematicos sao ferra
mentas poderosas nesse sentido_ Suas virtudes sao bern conhecidas 
e nao se precisa insistir nelas. No entanto, vale a pena examinar 
certos pontos que se destacam quando 0 papel da matematica e 
considerado heuristico e nao fundamentaL 

Em primeiro lugar, ao utilizar modelos matematicos para re
presentar aspectos de uma situac;ao social particularmente inte. 
ressante, temos 0 beneficio da formulac;ao exata. Mas, como nao 
podemos reconhecer que semelhante modelo abrange tudo 0 que 
e importante, mesmo para as finalidades especificas em mira, 
precisamos nos mostrar bern mais sensiveis do que ao articular 0 

modelo com 0 contexto hist6rico e instrumental em que ele se 
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baseia, do contnirio corremos seno risco na especificaC;ao do 
modelo_ Ha, porem, outro beneficio dai decorrente, pois talvez 
sejamos levados a promover investiga<;6es qualitativas que apro
fundem nossa compreensao do contexto, alem de aperfei<;oar nossa 
especifica<;iio de modelo_ 

Em segundo lugar, urn modelo bern especificado consegue 
identificar os dados quantitativos, categoricos e de rede exigidos 
para 0 trato adequado das quest6es que de inicio motivaram nos
sa pesquisa_ A tarefa de especificar urn modelo pode suscitar uma 
serie de quest6es empiricas nitidamente enfocadas, a partir de urn 
problema mais geraL No entanto, se 0 modelo for considerado 
heuristico, provavelmente nao confundiremos a floresta com as 
arvores como confundimos 0 modelo com a hist6ria toda_ 

Em terceiro lugar, a linha entre modelos matematicos em sen
tido puro e 0 uso da matematica como coadjuvante na analise de 
dados se confunde quando todos os modelos matematicos em 
ciencias sociais passam a ser vistos como dotados, primordial· 
mente, de fun<;iio heuristica_ Por exemplo, urn dos pontos princi
pais que se tornaram claros gra,,"s ao rapido desenvolvimento das 
tecnicas modelizantes de equa<;iio estrutural e a importiincia de 
especificar corretamente a estrutura causal, e isso, conforme foi 
repetidamente enfatizado nos manuais, pressupoe uma adequada 
compreensao te6rica do fenomeno. Todavia, a mesma considera· 
<;iio vern a tona com respeito a todo modelo matematico de feno
menos sociais_ Sem duvida, os modelos empregados na analise 
estatistica de dados tendem a ficar mais proximos dos dados e 
mais ad MC do que os modelos oriundos de preocupa<;oes mais 
gerais, mas isso nao constitui nem uma garantia automatica nem 
urn indicio de superioridade_ 

Enfim, temos de reconhecer, com mais consistencia do que 
costuma ocorrer atualmente, que os conceitos e variaveis nos ter· 
mos dos quais urn modelo e formulado se baseiam, direta ou indi
retamente, nas categorias empregadas pelas pessoas que estuda
mos para organizar, elas proprias, suas atividades_ Por urn lado, 
esse fato fornece a base para conexoes nao-arbitrarias entre 0 

formalismo do modelo e os aspectos da realidade social que ele 
presumivelmente representa_ E obvio que uma correta especifica<;iio 



580 THOMAS P. "WlLSON 

do modelo requer aten~o a essas conexoes. Por outro lado, ele 
estabelece limites ao grau em que 0 conteudo concreto de urn 
modelo pode ser transposto para outras situa~6es sociais dotadas 
de tra~os capazes de ser representados pelo mesmo formalismo. 
Por exemplo, pode suceder que em cada urn dos dois grupos exis
ta uma rede de rela,oes capaz de ser representada por uma espe
cie de entrela<;amento, mas isso significa uma eoisa quando as 
rela,6es em questiio sao rela,6es de autoridade burowitica em 
ambos os grupos, e outra quando sao rela,oes de autoridade bu
rocnitica em urn deles e rela~6es rituais de doa<;ao em outro. No 
primeiro caso, paralelos numerosos e estreitos talvez existam en
tre os dois grupos, ao passo que no segundo s6 se vislumbrarao 
similaridades superfieiais. 

Resumo e conclusio 

Neste ensaio, examinei algumas das quest6es basicas referen
tes a tentativa de utilizar a maternatica como ferramenta nas den
das sodais. 0 resultado principal e que a matematiea nao pode 
desempenhar nas ciencias sociais, como 0 faz nas ciencias natu
rais, 0 mesmo papel de veiculo para a expressao de eoneeitos e 
proposi0es. A razao disso e que os dados basieos das dendas 
sociais, descri<;:6es de fenomenos sociais, sao tipicamente inten
sionais no carater: as ciencias sociais nao podem insistir na descri
<?o extensional sem deixar de parte seus /enomenos. Nao que! dizer, 
entretanto, que a matematica cleva set alijada da ciencia social, ao 
eontcirio, ela desempenha mais urn papel heuristico, do que fun
damental, no estudo dos fenomenos soeiais. 
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de conseqOencias, 179-80 

continuidade de institui¢es em 
teoria parsoniana, 201 

conttato, elementos nao-contratuais 

do, 59 
contrale, 141 

recursos, 411, 414·7, 432·5; e 
teorizayao analitica, 26s.. 72 
ver rambem poder 

conven~6es, ver normas 

conversayao, 257 
analise etnometodol6gica da, 368-
76, 421 
teoria da estruturayao e, 409 
ver rambem lingua; lingliistica; 

fala 
Cooley, C. H., 57, 138 e n.6, 141, 

144 

cooperayao, 260 

Copernico, 558 
Coser, L, 62, 64, 147 n.18, 151 

n.20, 199, 322 n.4, 323 
Coulter, J., 322 nA 
crian~s 

jogos, 136 
socializayao e, 514 

criatividade, 50, 137, 150 
de linguagem, 284 

crime 
categorias de, 362·3, 365·7 
juvenil, 151, 366 
ver tambem justiya 

cristianismo e pragmatismo, 143, 

145 
Culler, J., 286, 292 n.l, 306 
cultura de massa, ver em cultura 

culturaV cultura 
analise, emergencia da, 70 
estudos, emergencia dos, 70 
massa, analise te6rico-cultural da, 
512,51+6,530,533 
objetos e lingliistica, 310-2 
pragmatismo e, 147 
produyao e significayao, 30s..18; 
ver tambem estruturalismo 
racionalismo e teoria parsoniana, 
200 
recursos, 424 
sistema em teoria parsoniana, 
184·7, 201·3 
ver tambem social 

custo, recompensa antecipada 
como, 97 

Dahmer, H., 513 n.l7 
Dahrendorf, R., 65·80,199,272, 

326 
Darwin, C, 114 

Davidson, J., 374 
Dawe,A.,50 
Deegan, M. J., 147 n.l8 
defini<;i.o, 451 
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democracia social, 484 
Denzin, N_, 160, 164 

Derrida, J., 56, 167 n.36, 282 
estruturalismo, 290-4, 298-301, 
305·6,312 

Descartes, R., 133-4, 138, 297, 508 
descentralizayao do sujeito, 295-8 
descriyao em socioiogia, ver 

matematica 
descri~6es particulares 

epifenomenicas, 570 
desempenho habilidoso, produ~o 

de vida social como, 410-3 
desintegra~ao da 16gica, 520 
desvio, 352·3, 432 

ver tambem normas 
determinayao, normativa versus 

moral 
determinismo versus livre-arbitrio, 

468 
Dewey, J-= interacionismo simb6lico, 

128-9,135-42,144,146,151·2, 
167 n.36 

Dews, Po, 504 n.4 
diferenc;:a em lingliistica, 290, 292-5, 

300 
Dilthey, w., 49,143,192,518 
dinamica em teoriza~ao analitica, ver 

macrodinamica; microdinamica 

Diner, S. J., 146 n.17 
diretiva em teoria parsoniana, 183 
disciplina cumulativa, 30 
disciplinas, 449-51 
disciplinas, ideologia liberal e, 451; 

ver rambem p6s-liberal 

discrimina~o e classe, 496-9 
discurso 

defini<;i.o, 36 e n.3, 39 n.4 
do Outro, 297 
em teoria parsoniana, 189 
import:incia do, 43-9 
oculto, 79 

diversidade hisrorica, 415 
da pratica social, 412-7 

dominayao, ver elite do poder 

Douglas, J., 365·6 
doutrina da lei explicativa, 

behaviorismo e, 20, 103, 107-9, 
122 

Downs, A., 120 

Dray, W., 193 
Drew, P., 368 n.36, 370, 374 n.41, 

375 
dualismo 

cartesiano, 133-5, 138 
da estrutura social, 572 n.21 
de estrutura, 429-37 
dos instintos de morte e 
sexual, 535 

Dubiel, H., 503 n.2, 512 n.l6, 524 
n.34 .• 

Dubin, R., 208 n.ll 
Duncan, O. D., 242 
Durkheim, E. 

aborigines australianos, 49 
como classico, 39,47,50,67-72, 
128, 153, 166 
fates sociais, 148 
individualismo 
metodo16gico, 104 
Parsons e, 58·61, 63, 326, 327 
n.8 
pragrnatismo, 153 n.21 
religiao, 49 
Saussure e, 283, 288 
suicidio, 196 
teoriza~o analitica, 231, 235, 
238,268,269,273 

duvida cartesiana, 133-4 

economia 
mundo, 459-60, 491; ver tambem 

capitalismo 
planejada, 512·3 
teoria critico-politica e, 511 

economia planificada, 512-3 

economicol economia 
analise do capitalismo 
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p6 .. liberal, 512-3 
como disciplina, 449 
matematica em, 557 
poder, 447-81, 492, 498, 513 
sistema em teoria parsoniana, 
184,187,201,211,219 

Eduardo It rei, 115-6 
ed.uca~o 

atividade de dasse, normas da, 
351 e n.29 
efeito perverso da superior livre, 
116 

efeito petverso, 116 
efeito relativa, lei de, 95 
efeito, lei do, 93, 95 
Effrat, A., 176 
Eglin, P., 374 n.41 
ego pensante, 133 
Eisenstadt, S. N., 71, 202 
elite. tier poder da 
Emerson, R., 119, 240, 269·71 
empirismo,8-10 

antifuncionalista, 70-2 
classicos e ciencia e, 23-35 
e teoria, 26-32, 39-422, 50-75 
passim 
em teorias analiticas, 239-42, 244 
metoda matemarico e, 573 
pragmatismo e, 142-5 
tier tambem teoriza~o analitica 
positivismo; e etnometodologia 

emprego, tier trabatha 
Empson, w., 77 
encenacrao, estoques de, 254-6 
Engels, F., 236, 472-3 
entrada e saida em conversacrao, 37Z 
episremologia e estrutura~o, teoria 

da, 396-403 
Erikson, E., 249 
Escola de Chicago, 13, 57, 128-32, 

418-20 
desenvolvimento da, 142-65 
pragmatismo como fonte 
filos6fica da, 131-42; obje<;6es ao 
modelo, 137-8 

Escola de Frankfurt, ver 
teoria critica 

Escola de Praga, 285, 288 
escolas nomoteti.cas e idiograficas, 

comparadas, 454-6, 469 
escolha, principio radonal da, 97 
escravidao, heranij:3 da, 40-1 
escrita, ver lingliisticaj textos 
espacejamento, conceito de, 300 
espa9J, interacrao no, 260-6 
especializacrao em teorizacrao 

analitiea, 269·72 
esquema, construcrao de, em 

teorizacrao analitica, 237-46 
esquemas analiticos em teoriza~o 

analitica, 238·9, 242-6 
esquemas analiticos naturalistas, 

238·9,243, 245, 247 
esquemas analiticos 

sensibilizadores, 238-9, 243-8 
esquemas axiomaticos em teoria 

analitica, 239 
esquemas formais em teoria 

anaiitica, 239, 243 
esquemas modelizantes em teorizacrao 

analitica, 241·2, 243-6 
esquemas regulares em acrao 

institudonal, 201 
estabilidade e mudanij:3 em 

institui<;6es, 202-4 
Estado 

teoria critica e, 512, 526-7, 537 
poder do, 477-81, 485·7, 495-6 

Estados Unidos, 57, 71 
analise cultural, 70 
behaviorismo, 118 
conflito de poder, 492 
direito, 217 
imigrantes e minorias etnicas, 41, 
110,145,148,151.2,155-8 
industrializados e urbanizados, 
145,154-6 
lingiiistica, 284 
sociologia radical, 67 
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te6ricos ctitieos, 503, 525, 534, 536 
ver tambem Escola de Chicago; 
interacionismo simb6lico 

esretica(s), 137, 530 
personalidades, 522 

estimulo para acrao, 94-7 
estoques, 413 

de conhecimento disponivel, 254· 
5,257-60, 330·1 

estraregias de contrele, 433 
estrato, 493 

ver tambem classe 
estruturalidade em teoria 

parsoniana, 183 
estruturalismo, p6s-estruturalismo 

e definicrao, 290 
hist6ria e temporalidade, 304-7 
produyao de cultura, 10, 14, 18, 
281·319 
ver tambem lingilistica 

estruturas 
defini"o, 260 
sociais, como ambiente 
normal, 360-8 
ver tambem estruturayao 

etica protestante, 41, 196-7 
etnografia/ etnologia, ver 

antropologia 
etnometodologia, 10·1, 13, 17, 122, 

322-92 
a"o, 381-3, 420; analisabUidade 

da, 338-45; propriedades 
praticas da, 333-8; repensando 
a teoria da, 324-33; ver tambem 
normas e a<;3.o 
cienda e, 557 e n.6 

emergencia da, 64, 67-8 
lingua e responsabilidade, 354, 
357·8 
pesquisa empirica em, 360-81; 

analise de conserva<;iio, 368-76, 
421 j estruturas sociais como 
"ambiente normal", 360-8; 
trabalho, estudos em, 376-81 

etnometodos de interayao, 256-7 
eu, constituiyao do, 295-8 
Euclides, 107 
Europa, 57, 119-20, 217-8; VeT 

tambem Gra-Bretanha; Fran<;a; 
Alemanha; estruturalismo 

eventos-chave, 464-6 
Evlau, H., 120 
evoluclonismo. 58,114.541 

em teoria parsoniana, 202-4 
teoria discursiva, 233 

excedente, extracrao de. 473-5, 494 
exegese e comentirio, enfase 

nat 24, 27 
exigencia de adequayao (mica, 380 
experiencias de''f'Uptura em 

etnometodologia, 338, 342, 352 
experimentos etnometodol6gicos, 

333-8, 340-4 e n.21, 352 
expiica<;3.o, 233 
explica<;6es entimematicas, 103 
explica¢es teleonOmicas em teoria 

parsoniana, 182. 195 
explorayao, 473-6 
express3.o referendal, 372 
extensionalismo e metodo 

matematico 
critica do, 562-6 
tese, 560·22 

Faberman, H., 67, 146 n.17, 153 
n.21, 161, 164 

fala, 291·2, 295·6, 309·14, 359 
ver tambem conversa<;iioj lingua: 
lingiiistica 

familia 
como unidade processual de 
personalidades interativas, 156 
nuclear, mudan<;as na, 514 
rela,6es, 441 

familiaridade. 441 
Faris, E., 156 
Faris, R. E. L, 146 n.1 7 
fascismo, 500 
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teoria critica e, 512-3, 519, 520, 
526-7, 534 

Faught, j., 158 n.27 
feitura de cenario e tamada de 

cenario, 2548, 261·3 
feitura de estoque e tamada de 

estoque, 254·5 
feitura de pretensao e tamada de 

pretensiio, 254·5, 257·72 
feministas, 496-7 
fenomenoiogia, 9, 298 

dassicos e, -439 
parenteses, 332 

fen6menos de ciencias sociais, 

tleT sob matematicos 

Fenton, S., 72 
Ferguson, C. A, 370 n.38 
Festinger, L, 111 
Feuerbach, L A, 135 
filosofia 

da histOria, ver teoria critica 
ver tambem hermeneutica 

Fine, G. A., 163 n.31, 164 
fins e a<;lio, 136 
Fisher, B., 146 n.17, 374 n.41 
fisica 

extensionalismo em, 564 
modelos matematicos em, 577 

Flora, P., 193 
fonologia, 285, 298 
formula<;iio lexical, 372 
Foucault, M., 79, 167 n.36, 282, 

296, 301, 306-9 
Fran."., 120, 503 

Revolu<;lio, 4645 
veT tambim estruturalismo 

Freese, L, 240 
Freidson, E., 161, 164 
French, P., 351 n.29 
Freud, A., 77 
Freud, S., 291, 295, 327 n.8, 512, 

535 
Parsons sabre, 61, 63, 64-6 
sabre 0 mecanisme de 

defesa, 77 
sabre as sonhos, 79 

Friedrichs, R., 67 
Fromm, R: teoria eririca. 505. 513-4, 

524, 533-5 
Fnichd, ]., 521 
frustra~o-agressao, proposi¢o 

de, 98 
Fuld, W., 531 n.50 
fun~o multiplicativa 

diferencia~o como, 272 
reuniao como, 268 

funcionali~mo/funcional, 407 
anti·, 62·73 
behaviorismo e, 109-2 
explica~o em teoria 
parsoniana, 197 
movimento contra, 61-76 
nee-, 72 
parsoniano, 57-73 
pragmatismo e, 135 
razao para a centralidade do 
discurso, 43-8 
teoria ctitica e, 515, 518, 528 

funcionalismo estrutural, ver 
funcionalismo 

Funk, R., 513 n.l8 

Gadamer, H., 9, 78, 297, 303,423 
Galileu, 25, 558 
Garfinkel, H. 

dassicos, 67 
estrutura<;lio, 418-22, 426-7, 430-
3,439 
etnometodologia de, 121, 249, 
321·72 passim 376-83, 412, 556 
n.5 
!ala, 309 
feitura de relato, 254 
intera<;lio, 249, 258, 309 

Geertz, c., 51 
generaliza~o, 49 

simb6lica, em teoriza~o analitica, 
268, 272-6 
teoria da, 106 
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genetica e behaviorismo, 16, 103-6, 
108, 113 

Genov, N., 176 n.2 
geografia como disciplina, 449 
Gerstein, D., 176m2, 208 n.11 
gestos, ver me-verbal 
Giddens, A, 238 n.3 

a<;lio, 167 n.34 
ciassicos, 54, 63, 71 
dualidade, 572 n.21 
estruturalismo, p6s
estruturalismo 

e produ~o de cultura, 12·8, 
281·319; discussiio de Cohen 
do, 394-442 

etnometodologia, 322 n.4, 327 n.9 
feitura de encena~o, 256 
hermeneutica, 556 n.4, 571 n.19 
leis, 231, 235 
seguran,? ontol6gica, 249 
teoria social, 7-22 
teoriza~o analitica, 231, 235, 
239,248,256,261,266 

Giesen, B., 202 
Gilbert, G. N., 354 n.32 
Gilbert, N., 360 
Gillispie, C. c., 25 
Gmiinder, u., 503 n.2 
Goffman, E. 

eomunica~o me-verbal, 412 
dramaturgia, 121 
Escola de Chicago, 161 
esquemas de pardcipayao, 375 
estrutura<;lio, 424, 440-1 
feitura de encena~o, 254, 256 
Mitchell sobre, 121 
sensibilidade de, 49 

Goldstein, L, 193 
Goodwin, C., 374 
Gould, M., 214 
Gould, S. ]., 559 n.7, 564 
Gouldner, A, 63, 67, 326 
Gra·Bretanha, 70, 119 

direito, 217 

Revolu<;lio Industrial, 40, 462, 
464·6 

grarruitica 
do tempo, 299·300 
ver tambtm lingliistica 

Greathach, D., 374 n.41 , 375 
Grice, H. P., 316 
grupos 

behaviorismo e, 108, 111-4 
caracteristicas de, 110 
coesao, 111-4 
tamanho,43 

Guilherme, 0 Conquistador, 114 

Habermas, ],' 71, 176, 208 n.l1, 
503 n.3, 507 n.10, 517 n.23 . .., 
a~o comunicativa, 167 
ciencia, 33-4, 41 
feitura de pretensao, 254 
intera~o, 257 
positivismo, 235 
racionalismo, 200 
teoria eritica, 9, 523, 524 n.35, 
536-44 
teoriza~o analitica, 235-6 

Hacker, A, 68 
Haferkamp, H., 199 n.8 
Hagerstrand, T., 438 
Hagstrom, W., 36-7 
Haldane, ]. B. S, 553 
Hall, P. M., 164 
Hall, S., 70 
Hamblin, R. T., 118 n.7 
Hammond, P., 70 
Handel, w., 160 n.28, 322 n.4, 364 

n.35 
Hansen, N., 406 n.20 
Harpending, H., 553 
Harris, Z.t 284 
Hart, H. LA., 349 
Hartmann, N., 507 
Hazelrigg, L, 65 
Heath, A., 119 
Heath, c., 374 
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Hechter, M" 118 
Hegel, G, W E, 135, 291, 509 
Heidegger, M" 167, 295, 297, 508, 

518 
Held, D" 503 n,2 
Hempel, C G" 107 n,4, 193, 198, 

231,407 
Henrich, D" 193 n,6 
heranc;:a da escravidao, 40-1 
Heritage, j" 571 n,20 

relatas indexicais. 421 e n.27 
sabre metodologia, 13, 17, 20, 
321,92 
tamada de relato, 257 

hermeneutica, 9, 78, 303, 423, 538 
Herrostein, R.)., 95, 98, 100 
Hickman, C A, 251 
hierarquias 

em teoriza~o anaiitica, 268-73 
Tarski, 565 

Hinkle, R., 61, 142 nJI 
hipostatiza~o, 401 
Hirsch, E, D" 79, 80, 315 
Hirschman, A, 69, 120 
hisroria/hisrorico 

analise de sistemas mundiais e 
progressiva. 467-8; ciencia social, 
453-60, 465, 469 
behavionsmo e, 114-8 
como disciplina, 449 
diversidade da pratica 
social, 557,62 
filosofia da, ver teoria critica e 
sistematica mesdadas, ver 

empirismo e teoria 
pressupostos da, 75-80 
ver tambem tempo 

histOria continua, 306 
Hobbes, T" 326, 328 
Hofstadter, D, R., 565 nJ 2 
Holton, G" 32, 108 n5, 378 nA4 
Homaos, G" 71, 204 nJO, 249 

behaviorismo, 12, 16, 20, 91,123 
historicidade, 415 
Honneth, A, 135 nA 

sobre teoria etirica, 503-52 
teoria da tfoea, 66 

Horisch, 1-. 504 n,4 
Horkheimer, M.: sabre teoria c£irica 

alternativas s6cio-te6ricas, 524-30 
fraqu= de, 516-24 
Habermas e, 53643 

origens de, 505-16; analise 
te6rico-cultural cia cultura de 
massa, 512, 514-6, 530, 533; 
analise econ6mica do 
capitalismo p6s.liberal, 512·3; 
investimento psicol6gico de 
integra~o social, 513-4 

Horney, K., 534 
hospitais, 161·2 
Hughes, E, 132, 157·61 
Hughes, 1-. 322 nA 
humana 

ayao, veT a~o 

condi~o, teoria 
parsoniana e, 184·90 
natureza inelutavel, 500 

humanismo;humanidades e atitude 
perante os dassicos, 23, 26, 73-80 

Hume, D" 206, 231 
Hummell, H, j" 119 
Husser!, E, 55, 192,563 nJO 
Hyrnes, D, H" 287 

idealismo, ver interpretac;a,o 
ideias, hist6ria das, 75 n.13 

tier tambe"m teoria critica 
identidade 

em teoria parsoniana, 183 
forma~o da, 539; tier tambim 
sodalizac;:ao 

identificac;a,o, sintese da, 330 
ideologia 

avalia~o, 51 
como alternativa a 
16gica·padrao, 493 
liberal e disciplinas, 451 

idiograficas 
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e nomoreticas (escolas) 
comparadas, 454-6, 469 
procedimentos em teoria 
parsoniana, 181-2, 192-5 

imaginac;:ao coletiva, 531 
Imhof, A E, 193 
imigrantes, tier minorias etnicas e 

Estados Unidos 
imprevisibilidade, ver contingencia 
impulsos e behaviorismo, 92, 99 
inclusao em teoriza<;:ao 

analitica, 268, 272·6 
indexicabilidade, 309, 358, 421 
indiferen<;:a, etnometodol6gica, 332, 

436 
individuaVindividualismo 

coletivismo e, teoria 
parsoniana, 205·8 
funcionalismo, 109-10 
metodol6gico, 104, 109, 113 
pragmatismo e, 132, 147, 150 

industrializac;:ao e alfabetiza~o, 240 
infinito tlersus singular (contexto), 76 
1nkeles, A, 176 n,2 
inova"o, 419, 434 

perspicacia, 50 
itt-stintos de morte e sexual, 

dualidade dos, 535 
institucionalismo, 58 
instituic;:Oes, 159 

analise, tier teoria parsoniana 
conversa~o em, 374-6 
emergencia de, 112-3 
estabilidade e mudanc;:a, 202-4 
norm as, reforc;:o de, 201 
relac;:Oes entre, 117 
teoria da estrutura~o e, 426·9 
ver tambem organizac;:6es 

Instituto de Pesquisa Social, tier 
teoria critica 

instrw;:ao e industrializac;:ao, 240 
integrayao 

modos de, 430 
processo em teoriza~o analitica, 
248, 267, 270, 272-6 

social, 60, 430; e teoria critica, 
531,3; investiga<;iio de, 513-4 

inteligencia criativa, 137 
inteligibilidade e atividade 

desafiada, ver experiencias de 
ruptura, idiomas intensivos 
(intencionais), 563, 568-72 
social, 357 

intenc;:6es opacas versus 
transparentes, transparentes 
versus opacas, 76-8 

intenC;:6es/intencionalidade 
contexto e, 78 
desconhecida e, 77 
do autor, 315-6 

' .. 
em textos, 78 
transparente tlersus opaca, 76·8 
pragmatismo e, 133 

interac;a,o/interacional, 540 
processo em teorizac;:ao analitica, 
248, 253,60 
social, 103·5 
tier tambim Escola de Chicago; 
etnometodologiaj interacionismo 
simb61ico 

interdependencia, selec;a,o para, em 
teoriza~o analitica, 268, 272-6 

internacional, tier mundo 
internalizayao, 144 
interpretac;:ao/interpretacivo 

abordagem, 128 
de simbolismo, 419 
em incerac;:ao, 253-60 
em teoria parsoniana, 182, 195 
humanidades e, 77 
metodo documental 
de, 339-44, 347 
sOciologia, 555, 556 nA 

interpreta~o das explica¢es e 
interprecac;:ao das pretensOes de 
validade, 253,5, 257,62 

intersubjetividade, ver 

etnometodologia 
irracionalismo e natureza 

humana,500 
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jacoby, R., 535 n.55 
jakobson, R., 285-6, 290 
james, W., 129, 134, 144, 167 n.36 
janowitz, N., 141 n.10, 147 n.18 
jauss, H. R., 317 
jay, M., 503 n.2, 518 n.24, 535 
jefferson, G., 369, 372-5 
jeyer, C.·E, 503 n.2 
joas, H., 71, 544 n.66 

sabre interacionismo simoolico, 
13, 16, 20, 127·74 
solidariedade, 207 

jogos, VeT experiencias de ruptura 

johnson, G., 129 n.3 
johnson, H. M., 214 
jones, R. A., 68, 74, 76, 80 n.14 
justifYa distributiva 110 

e behaviorismo, 110 
veT tambem crime; direito 

jwenil, crime, 155, 365·7 

Kambartel, E, 194 
Kant, I., 178, 195 
Keat, R., 231·2 
Kelley, j., 275 n.8 
Kepler, j., 558 
Kilminster, R, 503 n.2 
Kippenburg, H. G., 519 n.30 
Kirchheimer, 0., 505, 524·9, 533, 

536, 544 
Kitsuse, j., 364 
Klage, L, 531 e n.50 
Klein, H. S., 275 n.8 
Klein, R., 519 n.30 
Kleinman, S., 164 
Knorr·Cetina, K D., 248, 266, 381 

n.45 
Korthals, M., 506 n.7, 519 
Kracaner, S., 529 n.44 
Kripke, S., 566 n.13 
Kuhlick, H., 157 n.26 
Kuhn, M. H., 249 
Kuhn, M. S., 251 

Kuhn, T., 9, 74, 233, 400 
sobre ciencia normal, 34 
sabre crise de paradigma, 34-5 

Kulenkampff, j., 537 n.61 
Kunkel, j. H., 118 n.8 
Kunkel, R. H., 118 
Kurtz, L R., 146 n.17 
Kiisters, G. ·W., 506 n.7 

Lacan, j., 282, 296, 308 
Lakatos, I., 9, 32, 232 
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conhecimento, 329·33, 339, 346 
ver tambem etnometodologia 

Sewell, W., 72 
sexismo, 496-9 
sexo 

como recompensa, 94 
e instintos de morte, dualidade 
de, 535 

Sharrock, w., 322 n.4, 374 n,41 
Shaw, c., 155 
Shibutani, T., 160, 249, 366 
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Shits, E., 38, 127, 185, 202, 
326, 377 

significa~o 
estoques intersubjetivos de, 253-7; 

lingOistica e, 285, 309, 315·6; 
negodayao de, 409; excedente 
de, 79; compreensao, ver 
Verstehen 

signa e significa~o na lingua, 289, 
295, 299, 302 
e produ~o cultural, 308-18 

simb6lico/ simbolos 
complexidade, 179·89, 201 
defini~o, 130; emergencia do, 

64; regularidades, problema 
das, 418-20; ver tambem Escola 
de Chicago 

generaliza~o em teorizat;:a,o 
analitica, 268, 272-6 
interacionismo, 10, 13, 16, 
127·74 
interpreta~ao de, 419 
logica, 560 
quadros de referenda em teoria 
parsoniana, 183 
sonho, 79 
textual, 77-8 

simbolismo onirico, 79 
Simmel, G., 50, 57, 58, 66, 118, 

143,144 n.13, 151·2, 392 n.2 
simplifica~o, 44-8 
Simpson, R L, 204 n.1O 
Simpson, T. H., 158 n.27 
sinaliza~o em intera~o, 254-7, 258 
sindicatos, ver movimentos 

trabalhistas 
sintaxe, 284 

ver cambim lingiiisrica 
sinteses de identifica~o, 330 
sistema/sistemas 

analise, 214-8 
integra~o, 430 
teoria parsoniana, 183·90,208-16 
vida e mundo, 
desacoplados, 542-4 
ver tambem sistemas mundiais 

sistema hehaviorista em teoria 
parsoniana, 184-5 

sistema comunicirio em teoria 
parsoniana, 184, 187 
behaviorismo e, 110 
em teorizayao analitica, 268-72 
ver tambem competi~o coleriva 

sistema fisico-quimico em teoria 
parsoniana, 184-5 

sistema organico em teoria 
parsoniana, 184-5 

sistema telico em teoria 
parsoniana, 184-5 

sistemas abstratos, construyao de, vcr 

teorizaya~ ~alirica 
sistematica e hisroria mescladas, ver 

empirismo e teoria 
situayao de a~o, 346-8 
Skinner, B. E: behaviorismo, 91·5, 

99·100 
Skinner, Q., 24, 316 
Skocpol, T., 42, 71 
Slater, P., 503 n.2 
Small, A., 146, 159 
Smelser, N., 422, 66, 71, 186, 202 
Smith, A., 66, 69, 206, 461 
Smith, R, 71, 129 n.3, 207 
Snow, c., 370 n.38 
social 

a~o, ver a~ao 
adapta~ao, 213 
alternativa te6rico-social a teoria 

cririca, 524·6 
ambiente de usa da lingua, 286-8, 
300, 359; ver tambtm cultura 
consritui<;a,o de conhecimento, ver 

etnometodologia 
contrale, ver controle 
democracia, 484 
estruturas como ambiente 

normal, 360-8 
fechamento, 498 
insritui~oes, ver instituic;:6es 
integra~ao, ver integrac;:aG 
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interayao, tleT intera~o 
mobilidade, 483 
ordem, ver ordem 
poder coercirivo das normas, 201 
praticas, ver estrutura~o 

psicologia, ver psicologia 
rela~6es, ver rela!fOes 
sistema em teoTia parsoniana, 
184,186-7,211-3 
sistema sociocultural em teoria 

parsoniana, 184, 187, 202, 211-2 
reoria, ver teoriza~o analitica; 
behaviorismo; analise de classej 
classicos; teoria criticaj 
etnometodologia; metoda 
matematico; teoria parsonianaj 
estruturalismo; estrutura~o; 
interacionismo simbolico; 
sistemas mundiais 
vida, produ<;ao e reprodw,:ao de, 
403-11; ver tambem pcix:is 
ver tambem sodedade 

socialismo, hist6ria do, 506 
sociauza>;ao, 60 

classe e, 485 
teoria critica e, 513-5, 534, 539 
valores morais internalizados 

durante a, 326 
sociedade 

canceito de, 456-61 
funcionalismo, 109-26 
natureza e, distin~o entre, 408-9 
sem classes, 500-1 
teoria critica da natureza e, 520-2 
ver tambem social 

sociedade sem classes, 500-1 
sociologia 

classicos e, 71 
defini~o, 153 
dependente da psicologia, 106 
pragmatismo transformado 

em, 145·6 
ver tambem teoria social 

sociologia radical, emergencia 
da,64,67 

sociologia urbana, 145, 153-6 

Sohn·Rethel, A., 521, 536 n.58 
Sollner, A., 525 n.36, 527 n.42 
Sorel, G., 531 
Spencer, H., 144,268, 269 
Stalin, j., 495 
status e behaviorismo, 110-12, 116 
status privilegiado dos classicos, 24, 

27 n.1, 51 
Stelling, j., 161 n.30 
Stichweh, R., 176 n.2 
Stinchcombe, A., 39, 118 
Stocking, G., 74, 76 
Stone, G., 67,153 n.21, 161 
Strauss, A., 67, 130, 146 n.17, 

160, 163 
Strodtbeck, E, 377 
Strom, G., 527 n.42 
Stryker, S., 129 n.2 
subclasse, 112, 482 
subculturas e subgrupos em 

teoriza~o analitica, 268-73 
subdeterminali=ao, empirica, e 

superdetermina~o te6rica, 40-1 
subsistemas em teoria parsoniana, 

184·90, 20S-14 
sucesso, proposi~o de, 96-7 
Sudnow, D., 362·3, 377 
suicidio, 196 

centros de preven¢Q, 
comunica~o a, 372 
estatisticas, 366-8 

su;eito e estruturalismo, 307 
descentralizado, 295-8 

Sullivan, H. S., 534 
Sullivan, W. M., 556 n.4 
superdetermina~o 

do simbolismo onirico, 79 
subdetermina~o te6rica e 
empirica, 40-2 

Sutherland, D. E., 142 n.11 
Swanson, G., 321 n.2 
S,rompka, P., 204 n.10, 212 

tamanho 
crescimento em teorizalf3.o 
aoalitica, 269·71 
teorema,40 
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Tar, Z., 503 n.2 
Tarski, hierarquia de, 565 
Taylor, C., 166 n.33, 553 
tecnologia, crttica da, 540 
tempo 

gramatica do, 298-300 
historia e, 304·7 
intera~o no, 260-6 
VeT tambem hist6ria 

temporalidade, VeT tempo 
Tenbruck, E H., 143 n.12, 193 0.6, 

200 
teoria, 9-10, 21 

behaviorismo e, VeT lei explicativa 
classicos e, 26-32, 38-74 passim 
empirismo e, 26-322, 38-42, 52-9 
passim 
positivismo e, 230-7, 244 
ver tambem teoriza~o analitica; 
teoria critica; teoria parsoniana 

teoria cntica, 9, 503·52 
alternativa te6rico-social, 524·36 
fraqueza trorica da, 516-24 
Habermas e, 536-44 
origens da, VeT Horkheimer 

teoria da convergencia, 534 
teoria da estruturalf3.o e praxis 

positivismo e, 395, 396·17; da 
epistemologia a ontologia, 397· 
403; diversidade hist6rica da 
produ<;3.o social, 412-7; do 
principio de uniformidade a 
produlf3.o de vida social, 403-11 

regularidades de praxis, 395-6, 
401-5,417·37; a<;3.o, problema 
em teorias da, 418-26; 
dualidade de estrutura, 
reprodu~o de a~o e estrutura 
em, 429·37; instituili=Oes 
sociais, 226-9; conceito de 
rela¢es sociais, 437-42 
social, 10, 15, 17, 19, 235, 
393-446 

teoria cia libido, 535 
teoria de medio alcance, 29, 52 n.9, 

240,245,399,407 

teoria de objeto, VeT metateoria, 
objetos 

teoria do aprendizado, 93, 99-101 
teoria do rotulo, 361-2 
teoria dos con;untos, 555 n.2, 560, 

561 n.S 
teoria institucional da vida diaria 

exigencia de, 426-7 
teoria voluntarista cia a.,ao, 177, 325 
teorizalf3.o analitica, 12, 18, 229-80 

debate fi10s6fico, 230-7, 245 
debate substantivo em, 246-8 
estraregias de, 237-46; esquemas 

analiticos, 238-9; 
metateoriza~o, 237·9; 
esquemas modelizantes, 241-2; 
""I=aym>posicionais, 239-41; 
meritos relativos da, 242-6 

problemas e perspectivas, 276 
(.Ier tambem macrodinamica; 
microdim\micaj positivismo 

tese heuristica e modelos 
matematicos, 573-80 

Teubner, G., 2140.14 
textos 

explicitos versus 
po1iva1eotes, 78-80 

simbolos e, 78 
(ler tambem lingOistica 

textos explicitos (leTSUS polivalentes, 
7S·80 

themata, 33 
Thomas, R. P., 198 n.7 
Thomas, W. 1., 132, 143-51, 1?7 
Thompson, E. P., 515 n.20 
Thompson, j. B., 423 n.29 
Thompson, K., 72 e n.12 
Thorndike, E. L, 93 
Thrasher, E, 155 
Tiedemann, R., 529 n.45 
Tiger, L, 100 
tipologias em teorizalf3.o analitica, 

238-9 
tipos ideais, 259 

procedimentos em teoria 
parsooiana, 181, 190, 193-4 
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Tiryakian, E., 38, 176 n.2 
tamada de decis6es, 97 

nas burocracias, 361-4 
politica, 164-5 

ramada de tipo/tipificac;:a,o. 254-5, 
259, 261·2, 361 

Tonnies, F., 143 
totalidades, pader relacional 

das, 288·95 
totalitarismo, 537 
Toulmin, 5., 9, 406 
trabalha 

capitalismo e, 461 
como canceieo de ac;:a,o, 540 
excedente, 472-5 
movimentos, 484, 487-9 
teoria c!itiea e, 509, 518, 521 

trabalha/ocupac;:ao 
estudos etnometodologicos 

de, 376-81 
visao interacionista 

de, 157·60, 166 
ver tambem trabalha 

trabalha improdutivo, 463 
trabalha interdisciplinar, 449-51 

sabre teorizac;:a,o analitica, 12, 18, 
20, 229·80 

Turner, R. H., 254, 256, 266, 
374 n.41 

Uniao Sovierica, 495, 513 
conflira de pader na, 492 

unidade de analise, 459 
Urry, j., 231·2 
utilitarismo, 68 

como behaviorismo, 102 
interacionismo simb6lico 
e, 133, 167 
teoria parsoniana, 198, 206 

validac;:ao, ver feitura de pretensao 
valor relativo da recompensa, 95 
valor/valores 

comuns, 326 
de reeompensa, 95·7 
morais interiorizados, 326 
pessoais, 102 

Vanberg, V., 112, 120 
Veblen, T., 57, 144, 146 
verdade 

veT tambem teoria etiriea criterio pragmatista de, 134 
trabalho produtivo, 461 defini~o logica de, 566 n.13 
tra~s de memoria, 433 Verstehen, 9, 12 
transi<;6es, 467 Estado, 495 
transmissao em eontextos, objetos homem, 498 

eulturais envolvendo teoria parsoniana e, 195·7, 208 
Traugott, M., 71 Vico, G., 393 n.2 
Treiman, D., 71 Vidich, A.)., 143 n.12 
Trevor·Roper, H. R, 41 vez na conversa~o, 372, 376 
tributa~o, 477 vida 

troea, 521 como objeto de ciencia social, 49 
em teoria analitiea, 269· 72 produ~o e reprodu~o social de, 
em teoria parsoniana, 189 403-11; ver tambem praxis 
teoria, emergencia da, 64, 66 sistema de mundo e, 

Trotsky/trotskystas, 493 n.8 desaeoplado, 542·3 
Trubetzkoy, N., 285 vida eotidiana 
Turk, H., 204 n.lO exduida da teoria enrica, 523 

} Turner, ]., 176 n.2 teoria institucional da, exigencia 
,\ sobre teoria social, 7·21, 39, da,426-7 I 75 n.13 veT tambem etnometodologia 
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vizinhan,?-s. 154 
Volpe, G. della, 522 
Voss, T., 119 

Wallace, A., 321 n.2 
Wallace, W., 273 n.6, 407 
Wallerstein, I: sobre sistemas 

mundiais analise, 15, 18, 
447·70 

Walter, F., 527 n.42 
Washington, B. T., 151 
Watkins, J. W. N., 104 n.3, 193 n.6 
Watson, D. R., 374 n.41 
Watson, j. B., 91 
Wearne, B., 58 
Weber, M., 54, 70·1, 128, 166, 193 

n.6,238 
a",o, 190,409,417 
burocracia, 60 
capitalismo, 40, 50·1, 59 
ciencia, 26 
direito, 215 
idealismo, 188 
institui~s, 202 
Parsons sobre, 58-60, 63·7 
positivismo, 195 
racionalidade, 540 
religiao, 59 

Weil, F., 506 
Weiss, j., 193 n.6 
Welhnan, B., 577 n.25 
Wellmer, A., 504 n.5 e n.6, 

539 n.62 
West, c., 368 n.36, 374 n.41, 375 

nA3 
Whimpster, 71 
White, M., 140 n.9 
Whitehead, A. N., 25, 178, 405 
Whyte, W. F., 453 

Wideman, D., 374 nAI 
Wiebe, R. H., 145 n.126 
Wieder, L, 322 n.4, 360, 376 
Wiggerhaus, R., 503 n.2 
Wiley, N., 71 
Willkie, H., 214 n.14 
Wilson, E. 0., 101 
Wilson, M., 526 nAO, 527 n.41 
Wilson, T. P., 144 n.15, 322 nA, 

422 n.28 
abordagem interpretativa, 128 
a¢es governadas pela regra, 345 
metodo matemarieo, 14, 19, 406 
n.20, 535-82 
paradigma normativo, 345 n.22, 
347 . ., 
uniformidade, 406 

Winch, P., 417, 418, 4224, 426 
Wippler, R., 204 n.1 0 
Wirth, L, 156, 160 
Witte, B., 525 n.37 
Wittgenstein, L: estruturalismo, 

288·9, 293·5, 298-300, 308, 
314, 556 

Wolin, R., 525 n.37 
Wood, H., 322 nA 
Woolgar, 5., 381 n.45 
Wright, E. 0., 476 
Wrong, D., 64, 327 

Zaretsky, E., 147 n.18 
Zeitlin, I., 62 
Zimmerman, D. H., 322 nA, 3634, 

368 n.36, 374 n.41, 376, 422 
n.28, 556 n.5, 571 n.20 

Znaniecki, F., 147 n.18, 148, 150, 
157 

Zohlen, G., 529 nA6 
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