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Saint Simon, Comte e Tocqueville

Textos-referência:
CASTRO,M.A. & DIAS, E.F. Introdução ao Pensamento Sociológico. São
Paulo: Editora Moraes, 1992 (p. 3 a 16)
ARON, Raymond. As Etapas do Pensamento Sociológico. São Paulo:
Martins Fontes, 2008 (p.83 a 152 e 317 a 378)

Contexto de criação das Ciências Sociais

Usando como ideal a luta pela liberdade, a Revolução Industrial promoveu uma
revolta contra os regulamentos, costumes, tradições e rotinas, a fim de submeter
a organização da sociedade aos imperativos da burguesia, especialmente dos
empresários industriais. Mais que a liberdade, a revolução estabeleceu o reino
do capital, dos seus possuidores e dos imperativos da acumulação de capital.
A Revolução Industrial é o marco de uma nova era na humanidade, pois
deu início a uma etapa histórica de acumulação crescente de população, bens
e serviços, em caráter permanente e sistemático sem precedentes, que trouxe
transformações profundas na estrutura institucional, cultural, política e social,
culminando na consolidação do regime capitalista moderno.
O progresso passou a ser a palavra de ordem: por um lado, dotado de um
sentido de infinitude e reforçado pelas conquistas da tecnologia, e, por outro
lado, marcado fortemente por um vazio moral. Neste contexto, o nascimento
do capitalismo trouxe graves crises sociais que, primeiro, colocaram o mundo
agrícola inglês às voltas com o cercamento dos campos; em seguida, apareceu
a luta entre os artesãos e a indústria, e, por fim, surgiu a luta entre operários e
capitalistas.
No contexto dessas crises sociais, a ciência adquiriu um sentido messiânico
e as ciências sociais foram criadas visando suprir a necessidade de um
conhecimento objetivo para remediar a patologia da situação social criada
pelo capitalismo. As primeiras iniciativas de análise do mundo social visaram
essencialmente descobrir um modelo de ordem social a partir da observação da
realidade objetiva, por meio de métodos que permitiriam extrapolar o controle
da religião, dos costumes e da tradição.

Saint Simon: Fisiologia Social – a ciência da vida coletiva

Segundo Saint Simon, as bases positivas para estabelecer o modelo ideal
de organização social são os fatos materiais, derivados da observação direta da
sociedade, e uma higiene, contendo os preceitos aplicáveis a tais fatos. Neste
contexto, a positividade prática da ciência social tinha como pressuposto uma
positividade metodológica: “assim como a práxis médica supõe o conhecimento
das leis que regem a fisiologia humana, uma práxis política só é possível a partir
da investigação das leis científicas que regem a sociedade humana”. Para alcançar
essas leis, seria preciso adotar os mesmos métodos das ciências naturais: todos
os raciocínios devem ser fundamentados sobre fatos observados e discutidos.

Augusto Comte: Papel da Ciência Positiva na criação de um
novo poder espiritual

A doutrina de Comte se baseia na ideia de que toda sociedade se mantém
pelo acordo dos espíritos e das crenças e propõe que a evolução do pensamento
humano teria passado por três fases sucessivas na história da humanidade:
• Idade Teleológica: O espírito humano explica os fenômenos atribuindo-
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os a seres comparáveis ao próprio homem.
• Idade Metafísica: O espírito humano explica os fenômenos invocando
entidades abstratas, como a natureza.
• Idade Positiva: O homem se limita a observar os fenômenos e a fixar
relações regulares que podem existir entre eles. Dessa forma, ocorre uma
renúncia à busca das causas dos fatos e o pensamento humano passa a se
contentar exclusivamente em estabelecer as leis que os governam. Nesta fase da
evolução do pensamento humano, marcada pela generalização do pensamento
positivo, os cientistas substituem os sacerdotes e teólogos como categoria social
que constitui a base intelectual e moral da ordem social, e a ciência positiva
aplicada à vida coletiva supera a teologia e a metafísica e cria um novo poder
espiritual.
Segundo Comte, a partir do momento em que os homens passam a
pensar cientificamente, a atividade principal das coletividades deixa de ser a
guerra entre os homens pela posse dos recursos naturais, para se transformar
na exploração racional dos recursos naturais. A organização temporal é, desta
forma, reformada pelo poder espiritual exercido pelos cientistas e filósofos, que
buscam continuamente regular os sentimentos dos homens e uni-los com vistas
a um trabalho comum. As ideias essenciais de Comte sobre a divisão do trabalho
são as da diferenciação das atividades e da cooperação entre os homens. A
organização cientifica da sociedade industrial leva a atribuir a cada indivíduo
um lugar proporcional à sua capacidade, realizando a justiça social.
Em contrapartida ao domínio da força, intrinsecamente ligado à natureza
humana, existe um poder espiritual, envolvendo tanto a inteligência quanto a
afeição e o sentimento. Por essa razão, a existência dos indivíduos não é definida
apenas pelo lugar que ocupam na ordem temporal, relacionada à hierarquia
econômica e social, mas também pelo seu lugar na ordem espiritual, que é a
dos méritos morais. A busca de todos pelo primeiro lugar na ordem dos méritos
constituiria uma condição fundamental para o estabelecimento de um consenso
mais estreito entre os homens. O poder espiritual mostra aos indivíduos a
necessidade da obediência, pois a vida social em torno de um trabalho comum
não é possível sem que alguns comandem e outros obedeçam, e aos poderosos
que a sua situação de comando na ordem temporal não implicaria superioridade
moral ou espiritual.
Uma vez que a natureza humana, essencialmente egoísta, não pode ser
alterada, o objetivo fundamental do pensamento positivo é levar coerência ao
pensamento humano, fazendo com que os homens sejam movidos, cada vez mais,
por disposições altruístas e não por instintos egoístas. Assim, para o homem, o
positivismo consiste em reconhecer uma ordem que lhe é exterior, descobrindo
as leis que comandam os fenômenos. Para Comte, as leis estabelecidas pelos
cientistas são comparáveis a dogmas, devendo ser aceitas de uma vez por todas
e não perpetuamente questionadas e, por esta razão, é uma ilusão acreditar que
um indivíduo pode modificar o curso da história.

!

A função da sociologia é compreender o devenir inevitável da
história humana, visando ajudar na realização da ordem fundamental,
fornecendo as ideias científicas que presidirão a reorganização social e
solucionarão a crise social do mundo moderno.

Nesse contexto, toda ciência que não tivesse o mérito de revelar uma ordem
ou de nos permitir agir seria inútil e injustificável. Comte traz, no entanto, o alerta
de que as ciências são espreitadas por um perigo permanente: os cientistas
tendem a se contentar com o trabalho do cientista, deixando de lado a ambição
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de reformar a sociedade.
Segundo Comte, os homens têm uma necessidade permanente da religião,
pois precisariam amar algo que é maior do que eles: um poder espiritual que
consagre e modere o poder temporal e lembre aos homens que a hierarquia
das capacidades não é nada ao lado da hierarquia dos méritos. Neste contexto,
o Grande Ser, entre os homens, é aquele que sobrevive nos seus descendentes
por terem vivido de uma forma que deixaram uma boa obra ou bom exemplo.
Comte queria que os homens, embora destinados a viver em sociedades
temporais fechadas, estivessem unidos por convicções comuns e um objeto
único de amor. Proclamava-se fundador de uma religião, pois, para ele, o
pensamento positivo, ao fornecer as bases da nova ordem social, constituiria um
novo poder espiritual, no qual onde o importante não seria amar uma sociedade
entre outras, mas amar a excelência de que alguns homens foram capazes.

Tocqueville: Sociedades democráticas

Segundo Tocqueville, a democracia é uma forma de organização da sociedade
em que todos os indivíduos que compõem a coletividade são socialmente iguais,
ou seja, todas as ocupações, dignidades e honrarias são acessíveis a todos. Neste
contexto, a ideia de democracia implicaria, portanto, em uma tendência para a
uniformidade dos modos e níveis de vida.
Para Tocqueville, a base mais forte para consolidar a liberdade humana
é esta realidade democrática da igualdade de condições, salvaguardada por
instituições, cujo modelo ele diz existir na América no século XVII. Essencialmente,
o poder tem que impor limite ao poder: só pode ser exercido de acordo com
as leis; deve haver uma pluralidade de centros de decisão, de órgãos políticos
e administrativos, equilibrando-se uns aos outros; e os que exercem o poder
devem ser representantes ou delegados dos governados.
Assim, em uma democracia, o corpo social é soberano, pois a participação de
todos na escolha dos governantes e no exercício da autoridade seria a expressão
de uma sociedade que tem como objetivo a prosperidade e a tranqüilidade, e
não o poder ou a glória. Por essa razão, enquanto os historiadores democráticos
tenderiam a explicar os acontecimentos por forças anônimas e mecanismos
irresistíveis da necessidade histórica, os historiadores aristocráticos tenderiam a
acentuar o papel dos grandes homens.
Para Tocqueville, a riqueza comercial, industrial e imobiliária não entraria
em contradição com esta tendência igualitária das sociedades modernas
democráticas, pois ela seria móvel e não se cristalizaria em famílias que mantêm
uma situação privilegiada através de gerações. Entre o industrial e os operários,
não existem traços de solidariedade hierárquica como os que existiam no
passado entre os senhores e camponeses.
Segundo Tocqueville, a democracia americana no século XVII era liberal
devido a três causas: a mais importante eram os hábitos, costumes e a religião da
população; em seguida, as leis e, por fim, as situações acidentais e particulares.
Ao analisar a realidade americana, ele chega às seguintes conclusões:
• A estabilidade do Estado está baseada na influência dos costumes e das
crenças sobre o comportamento dos indivíduos.
• A capacidade do autogoverno resulta de uma disciplina moral inscrita
na consciência dos indivíduos que não pode ser apenas imposta pelo medo de
uma punição. A consolidação desta disciplina dependia essencialmente de uma
fé religiosa, que no caso americano estava ligada à ideia de liberdade.
• Os cidadãos americanos eram bem informados, conheciam os assuntos
públicos, passavam por uma instrução cívica e tinham o hábito de resolver os
assuntos coletivos a partir do nível comunitário. No contexto das sociedades
modernas, onde o individualismo está muito presente e cada indivíduo tende a
se isolar dos outros, com sua família, essas associações comunitárias livremente
criadas pela iniciativa dos indivíduos eram fundamentais para interpor-se entre
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o indivíduo solitário e o Estado todo-poderoso.
• O Estado americano, organizado como uma confederação, possuía
a força necessária para a sua segurança, conseguia adaptar sua legislação às
circunstancias e aos meios regionais e atribuía à presidência uma independência
relativa em relação às pressões diretas do corpo eleitoral ou do corpo legislativo.
• Por fim, a liberdade humana estava presente na sociedade americana por
meio da existência de uma pluralidade de partidos, representando a organização
dos interesses e discutindo os problemas enfrentados pela sociedade de forma
pragmática, de inúmeras organizações de voluntários e na promoção da
liberdade de imprensa.
Segundo Tocqueville, esses traços fundamentais de uma sociedade
democrática - o desaparecimento progressivo das diferenças de classe e a
uniformidade crescente das condições de vida - trariam as soluções para as crises
sociais decorrentes da Revolução Industrial. A democracia cria um sentimento
generalizado de valorização do progresso, fundamentado nas crenças a
respeito da perfectibilidade indefinida da natureza humana e na esperança
ou perspectiva dos indivíduos de ascender socialmente. Os costumes nas
sociedades democráticas tenderiam a se abrandar e a relação entre as pessoas
seria mais simples, fácil e pouco artificial. Desapareceriam os refinamentos sutis
e delicados da polidez aristocrática, cedendo lugar a uma espécie de “bom
meninismo”. Por fim, a relação entre as pessoas ficaria mais direta.
As sociedades democráticas seriam fundamentalmente conservadoras, pois
uma das melhores proteções contra o despotismo é o respeito à legalidade. Uma
vez possuindo certo patrimônio, os indivíduos e as classes, de modo geral, não
consideram vantajoso arriscar perder seus bens nas incertezas da revolução, já
que essas violam a legalidade e podem transformar as sociedades democráticas
em despóticas.
As sociedades democráticas seriam pouco propensas à guerra, pois incapazes
de preparar a guerra em tempos de paz, seriam incapazes de terminá-la, uma vez
que a tivessem iniciado. Se surgissem déspotas nas sociedades democráticas,
eles seriam tentados a fazer a guerra, para reforçar seu poder, pois as guerras
contribuem para a centralização administrativa.
Por fim, Tocqueville destaca como principal perigo para a implementação da
democracia a difusão na sociedade de um sentimento da vontade da igualdade
a qualquer custo. A sociedade democrática é a sociedade do trabalho assalariado
universal e, por conta deste sentimento, existiria o perigo dos homens amarem
a liberdade mais como condição do bem estar material do que por si mesma.
Preocupadas essencialmente com o bem-estar, as sociedades podem dar mais
ênfase a ações para apagar as desigualdades entre os indivíduos do que manter
o respeito pela legalidade e a independência pessoal, abrindo espaço para a
aceitação da servidão. O bem-estar material e a igualdade nunca criarão uma
sociedade tranquila e satisfeita, pois cada indivíduo sempre se comparará com
os outros e a prosperidade nunca estará garantida.

Exercícios
Questão Principal: Qual o principal objetivo de criação das Ciências Sociais e
como as primeiras reflexões sobre a vida social buscaram atingir este objetivo?
Questões Específicas:
1.De que a forma a Revolução Industrial promoveu a criação das Ciências
Sociais?
2.Qual o sentido messiânico atribuído às Ciências Sociais na sua criação?
3.Quais os principais pontos defendidos por Saint Simon na criação da
Fisiologia Social?
4.De que forma Comte caracterizou a evolução do pensamento humano?
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5.De que forma Comte caracterizou a organização científica da sociedade?
Como ela leva necessariamente à justiça social?
6.Qual a principal função da sociologia para Comte?
7.De que forma Comte relaciona o desenvolvimento do pensamento positivo
à religião?
8.Porque razão, Tocqueville afirma que a democracia solucionaria as
patologias sociais produzidas pela Revolução Industrial?
9.De que forma Tocqueville caracteriza a sociedade democrática?
10. Discorra sobre os principais limites para a implementação da democracia?
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Marx

Sociedade, classes sociais e revolução

Texto-referência:
ARON, Raymond. As Etapas do Pensamento Sociológico, São Paulo:
Martins Fontes, 2008 (p.185 a 280)
As análises marxistas, fundamentadas no materialismo histórico, encaram as
sociedades do ponto de vista histórico e partem da estrutura da sociedade, e
não daquilo que os homens pensam, pois o modo de pensar dos homens resulta
das relações sociais às quais eles estão integrados.

!

Segundo Marx, as etapas da história humana são o resultado da
evolução dos regimes econômicos, envolvendo três modos distintos
de produção que podem ser caracterizados essencialmente como três
modos distintos de exploração do homem pelo homem: (1)Antigo:
escravidão; (2)Feudal: servidão; e (3)Burguês: trabalho assalariado.

Neste contexto da evolução da história humana, a infraestrutura, que
envolve as forças e relações de produção, sempre condicionou a superestrutura,
que envolve as instituições jurídicas e políticas, modos de pensar e ideologias.
Enquanto as forças de produção agregariam os instrumentos técnicos, formas de
organização do trabalho e o conhecimento utilizado nas atividades produtivas,
as relações de produção constituiriam os parâmetros que conformariam as
relações entre os atores envolvidos nestas atividades.
As bases da sociedade capitalista, segundo Marx, são a busca pelo lucro
e a propriedade privada, e a origem do lucro está no fato de que o tempo de
trabalho necessário para o operário produzir um valor igual ao que recebe sob
forma de salário é inferior à duração efetiva do seu trabalho. O salário pago
pelo capitalista ao trabalhador assalariado, como contrapartida da força de
trabalho que este último lhe vende, equivale à quantidade de trabalho social
necessário para produzir mercadorias indispensáveis à vida do trabalhador e à
da sua família. A parte da jornada de trabalho necessária para produzir o valor
cristalizado no salário é o chamado trabalho necessário; o restante da jornada é o
sobretrabalho. O valor produzido durante o sobretrabalho é chamado mais valia
e, daí, vem o lucro.

!

A relação entre a mais-valia e o capital variável - ou seja, o capital
que corresponde ao pagamento do salário - consiste na taxa de
exploração, que poderia ser aumentada por meio do aumento da
duração do tempo total de trabalho ou redução, o mais possível, do
tempo de trabalho necessário.

Para Marx, a mecanização da produção levaria a uma mudança na
composição do capital total, reduzindo a parte referente ao capital variável e,
consequentemente, produzindo uma tendência para a baixa da taxa do lucro.
O funcionamento do capitalismo se tornaria, por esta razão, cada vez mais difícil
em função da busca contínua do lucro e o aumento da produtividade terminaria
levando à pauperização e às crises sociais. Marx conclui esta reflexão prevendo
que o capitalismo irá se autodestruir.
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O capitalista explora o trabalhador assalariado, extorquindo a mais valia
e exerce uma real dominação econômica, política, social e ideológica sobre o
proletariado. A ideologia, componente da superestrutura, é concebida como
o reflexo invertido, mutilado e deformado do real, a serviço dos interesses dos
capitalistas. Ela resulta de uma falsa consciência: o proletariado participa da
sua própria exploração ao aceitar as representações errôneas do mundo que o
capitalista propõe.
Os próprios capitalistas burgueses, empenhados em uma concorrência
inexpiável, não podem deixar de revolucionar continuamente seus instrumentos
de produção. No entanto, as relações de produção (relações de propriedade e de
distribuição das rendas) não se transformam no mesmo ritmo, levando à crise
e, consequentemente, à Revolução do Proletariado. Isso implica a passagem da
“classe em si”, reagrupando os indivíduos que ocupam uma posição idêntica nas
relações de produção para a “classe para si”, consciente dos seus interesses.
Para Marx, uma classe constitui um grupo social mobilizado para objetivos
comuns e particularmente contra outra classe. Os conflitos entre trabalhadores
e empresários seriam conflitos de classe, entre o proletariado e os capitalistas,
e seriam fatos inseparáveis da estrutura do regime capitalista e o motor do
movimento histórico, levando inevitavelmente à autodestruição do capitalismo.
Essa abordagem das classes sociais pode ser definida como realista, por
oposição à abordagem nominalista. Assim, os grupos sociais constituem uma
unidade coletiva real e têm uma existência própria; seus membros mantêm
relações mais ou menos diretas e têm certa consciência de pertencer a este
conjunto, ou seja, têm consciência de classe. Esta abordagem se opõe à
concepção nominalista, na qual as categorias utilizadas não são uma reprodução
do real, mas criações contingentes do observador. Neste caso, as unidades sociais
constituem uma coleção de indivíduos que compartilham certas propriedades,
mas não são uma coletividade.
Em todo período revolucionário, uma classe estaria associada às antigas
relações de produção, enquanto outra defenderia novas relações. A burguesia
estaria associada à propriedade privada dos meios de produção e o proletariado
defenderia o fim da propriedade privada e a associação dos produtores, numa
perspectiva socialista. No entanto, Marx propõe que existe uma distinção enorme
entre a Revolução do Proletariado e as demais revoluções que teriam ocorrido
no passado. Enquanto as revoluções do passado foram feitas por minorias em
benefício de minorias, a Revolução do Proletariado será feita pela imensa maioria
em benefício de todos e marcará o fim das classes, da política e do Estado. Para
Marx, o poder político e o Estado eram expressão dos conflitos sociais e o meio
pelo qual a classe dominante mantinha seu domínio e sua exploração.
Marx encontra em diferentes sociedades históricas o equivalente à luta
de classes do presente e propõe que a história humana se caracteriza pela
luta de grupos humanos, comportando o antagonismo e a tendência de uma
polarização em dois blocos. Neste contexto, as revoluções não seriam acidentais
e resultariam da dialética da história: a evolução natural das forças e relações de
produção faz com que elas entrem em contradição. Assim, a lei do real é a lei
da transformação, pois não há um princípio eterno e as concepções humanas
e morais se transformam de época para época, e o mundo real comporta uma
progressão qualitativa que, no mundo humano, vai dos regimes sociais primitivos
até o regime que marcará o fim da pré-história: o socialismo. Esta progressão
ocorreria por meio de transformações revolucionárias brutais que obedeceriam
à lei da contradição e da negação da negação.
Para Marx, é através da história que o homem cria a si mesmo, e o homem
total não seria capaz de fazer tudo, mas aquele que realizaria autenticamente a
sua humanidade, pois não seria mutilado pela divisão do trabalho e exerceria a
atividade que define o homem: essencialmente um ser que trabalha. O homem
da sociedade industrial moderna, por ser um especializado, teria deixado de
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desenvolver muitas das suas aptidões naturais, sendo desumanizado.
Neste contexto, o trabalho perde suas características humanas e passa
a ser nada mais que um meio de subsistência para os trabalhadores. Marx
defendia, portanto, que a humanização completa da sociedade pressupunha
que as condições impostas ao homem no seu trabalho fossem humanizadas e
a contínua diminuição do tempo de trabalho necessário para a produção das
mercadorias levasse ao aumento do tempo de lazer disponível.
Este processo de desumanização característico da sociedade industrial
moderna tem seus impactos também no exercício pleno da democracia. Na
democracia formal, o indivíduo seria cidadão e participaria da universalidade
apenas uma vez à cada quatro ou cinco anos e esgotaria sua cidadania ao votar.

!

Para chegarmos a uma democracia real, Marx propunha que as
liberdades da ordem política deviam ser transpostas para a existência
concreta dos homens e isto só ocorreria com o fim da propriedade
privada dos meios de produção, que põe alguns indivíduos a serviço
de outros.

Uma das críticas feitas à abordagem marxista da história humana,
fundamentada essencialmente no materialismo histórico, é o fato de que
fenômenos extraeconômicos têm papel marcante em toda a história do
regime capitalista. No início, foram fenômenos extraeconômicos que criaram
as condições nas quais o regime capitalista pôde funcionar: a existência de
um grupo de pessoas dispondo de capital e em condições de comprar a força
de trabalho daqueles cuja única coisa que possuem é a força de trabalho. Por
outro lado, Marx não conseguiu demonstrar a autodestruição do capitalismo em
função das suas contradições econômicas internas, mas sim como resultado da
insatisfação do exército de reserva.
• A abordagem econômica do processo de autodestruição do capitalismo
estava fundamentada na contradição entre o crescimento contínuo das forças
de produção e a estabilização das relações de produção. No entanto, a elevação
da produtividade permitiria criar o mesmo salário com uma duração menor da
jornada de trabalho, levando a melhora na qualidade de vida dos trabalhadores.
• A abordagem sociológica do processo de autodestruição do capitalismo
estava pautada na ideia de que o crescimento contínuo do exército de reserva
impediria a elevação do nível dos salários, levando à insatisfação crescente dos
trabalhadores e à sua revolta. Por um lado, uma vez que os salários tendem a
se elevar, a natalidade aumentaria e criaria um excesso de mão-de-obra. Por
outro lado, a permanente mecanização também tenderia a liberar uma parte
significativa da mão-de-obra.
Outra crítica ao trabalho marxista é a sua concepção de um regime social
no qual não haja mais dominação de classes e, por conseguinte, o Estado
desaparecerá. Se compreendemos o Estado como um conjunto das funções
administrativas da coletividade, não é admissível que ele pereça em nenhuma
sociedade industrial, e menos ainda em uma sociedade planificada.
Outra crítica ao trabalho marxista se dirige ao fato de que não se pode deduzir
a ausência de antagonismo a partir da inexistência da propriedade privada dos
meios de produção e da condição de todas as pessoas dependerem do Estado.
Se as decisões do Estado são tomadas por indivíduos, elas podem corresponder
aos interesses desses indivíduos e outras formas de antagonismo podem surgir.
Nesse contexto, tornam-se questões de primeiro plano na implementação de
um regime socialista: determinar quais pessoas irão exercer as funções políticas,
como recrutá-las e de que forma devem exercer sua autoridade.
Por fim, outra crítica ao trabalho de Marx foi direcionada à sua concepção
de ideologia como uma falsa representação, que uma classe tem quanto à
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sua própria situação e da sociedade em conjunto. Essa concepção traz duas
dificuldades: (1)se uma classe tem uma falsa ideia do mundo, não existe porque
um indivíduo conseguir se livrar dessa falsa consciência e (2)se todas as classes
têm uma maneira de pensar parcial, então, não existe uma verdade plena.
Em termos históricos concretos, o desenvolvimento das forças produtivas
se fez, em alguns casos, com a propriedade privada, e em outros casos com
propriedade pública e a revolução russa não ocorreu onde as forças produtivas
tinham atingido o maior desenvolvimento. O pensamento marxista passou por
três grandes crises envolvendo este choque com fatos históricos:
• Revisionismo da Social-Democracia Alemã: Uma vez que, na
Alemanha, os antagonismos entre classes não se acentuaram e que a
concentração não se produziu nem tão rápida e nem tão completa, tornouse improvável que a dialética histórica realizasse a catástrofe da revolução e a
construção da sociedade não antagônica.
• Crise do Bolchevismo:
o Segundo Lênin, o partido bolchevique, que se proclamava marxista e
proletário, representaria o proletariado no poder e, desta forma, o poder do
partido bolchevique implantou a ditadura do proletariado.
o Segundo Kautsky, a revolução feita na Rússia, país não industrializado
e onde a classe operária era uma minoria, não foi uma verdadeira revolução
socialista. A ditadura do proletariado foi uma ditadura sobre o proletariado.
• Crise do Termo Intermediário entre a Versão Bolchevista do
Socialismo e a Versão Escandinavo-britânica: A sociedade sueca levou a
diminuição na desigualdade de renda, misturando instituições públicas e
privadas. A planificação parcial e a propriedade mista dos meios de produção se
combinaram com as instituições democráticas: pluralidade partidária, eleições
livres e a livre discussão de ideias.

Exercícios
Questão Principal: De que forma a estrutura da sociedade capitalista implica
na sua autodestruição e, portanto, no fim dos conflitos sociais, das classes e do
Estado?
Questões Específicas:
1.De que a forma Marx analisa a evolução da história humana?
2.Quais os pilares de estruturação da sociedade capitalista?
3.Discorra sobre o processo econômico, apontado por Marx, como sendo a
origem da crise da sociedade capitalista ?
4.De que forma Marx explica a ocorrência da Revolução do Proletariado e
quais serão os impactos desta revolução para a vida social?
5.Qual a importância da dialética da história para a compreensão da mudança
na história humana?
6.De que forma o capitalismo leva à desumanização do homem?
7.Qual fenômeno político negligenciado por Marx deu origem ao capitalismo?
8.Por que razão a proposta de Marx para explicar o fim do capitalismo não se
concretizou? O que, de fato, pode explicar o fim do capitalismo?
9.Discorra sobre os pontos vulneráveis da teoria marxista?
10. Quais foram as três grandes crises do pensamento marxista?
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Durkheim

Como é possível a vida em sociedade?

Texto-referência:
ARON, Raymond. As Etapas do Pensamento Sociológico, São Paulo:
Martins Fontes, 2008 (pg.457 a 577)
Durkheim invoca o conceito de luta pela vida (Darwin) para explicar a
organização da vida coletiva. Quanto mais numerosos os indivíduos que buscam
viver em conjunto, mais intensa a luta pela vida. Nesse contexto, a diferenciação
social constitui uma forma pacífica de luta pela vida, pois em vez de alguns
indivíduos serem eliminados para que outros sobrevivam, como ocorre no reino
animal, a diferenciação social permitiria a sobrevivência de um maior número
de indivíduos. Cada um deixaria de estar em competição com todos, podendo,
assim, ter um papel e preencher uma função na coletividade e, desta forma, a
diferenciação social seria um fator promotor da criação da liberdade individual.
Segundo Durkheim, o principal problema para a implementação prática da
divisão do trabalho como princípio de estruturação da vida em sociedade seria
a relação entre o grupo e o indivíduo na perspectiva do estabelecimento de
um consenso em torno do projeto comum. Seria necessário fazer do indivíduo
um membro da coletividade e inculcar-lhe, por meio da socialização, o respeito
pelas obrigações e proibições sem as quais a vida coletiva é inviável.
A diferenciação social teria promovido uma revolução na relação entre
indivíduo e coletividade que, historicamente, teriam assumido duas formas:
• Inicialmente, antes do processo de diferenciação social, esta relação
teria sido pautada por uma solidariedade do tipo mecânica. Neste contexto,
os indivíduos, membros de uma mesma coletividade, se assemelham porque
têm os mesmos sentimentos e valores e reconhecem os mesmos objetos como
sagrados e a coerência da coletividade resulta da não diferenciação entre os
indivíduos.
• Com a diferenciação social esta relação passou a ser pautada por uma
solidariedade do tipo orgânica, substituindo a solidariedade mecânica. Neste
contexto, o consenso, isto é, a unidade coerente da coletividade, passa a ser
resultado de uma diferenciação dos indivíduos, cada um dos quais exercendo
uma função própria. Nas sociedades modernas, a principal diferenciação
existente é a das profissões e da multiplicação das atividades industriais. A
divisão do trabalho constitui, portanto, o principal fenômeno de estruturação
de toda a sociedade, do qual a divisão técnica ou econômica do trabalho não
passa de uma manifestação.
A tomada de consciência da individualidade pelos indivíduos se efetivou
em decorrência deste desenvolvimento histórico e ela não existia antes da
divisão do trabalho e da solidariedade orgânica. Uma vez que a solidariedade
mecânica precedeu à orgânica, não se pode explicar a diferenciação social
e a solidariedade orgânica a partir da vontade dos indivíduos. Por essa razão,
Durkheim concebe a divisão do trabalho como resultado do crescimento
da intensidade das comunicações e trocas entre os indivíduos, e não de uma
decisão individual relacionada ao enfado, à busca da felicidade ou do prazer ou
do desejo de aumentar a produção coletiva.
Segundo Durkheim, todos os atos da existência social dos indivíduos,
por exemplo, os ritos religiosos, em termos do que é preciso fazer e no que é
preciso crer, são definidos com precisão e impostos pela consciência coletiva. O
adjetivo social significa, portanto, que os imperativos e proibições sociais têm
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por origem o grupo e não o indivíduo, denotando o fato de que este se submete
aos imperativos e proibições sociais como a um poder superior. Apesar da
consciência coletiva só existir em função dos sentimentos e crenças presentes
nas consciências individuais, ela se distingue destas, pois evolui segundo suas
próprias leis e não é apenas a expressão ou o efeito das consciências individuais.
Quando a solidariedade mecânica reinava, a maior parte da existência era
orientada pelos imperativos e proibições sociais, a consciência coletiva abrangia
grande parte da existência individual e os sentimentos coletivos tinham força
extrema. Quanto mais forte a consciência coletiva, maior a indignação social
em relação ao crime; o que se percebe no rigor dos castigos impostos aos
que violam as proibições sociais. Quando a solidariedade orgânica passou a
reinar, tivemos uma redução da existência que cobre a consciência coletiva,
um enfraquecimento das reações coletivas contra as violações das regras e um
crescimento da margem de interpretação individual dos imperativos sociais.
Cada indivíduo passou a ter a liberdade de crer, de querer e de agir conforme as
suas preferências.
A forma de atuação do Direito Repressivo revela bem como era o
funcionamento da consciência coletiva nas sociedades de solidariedade
mecânica. Os crimes são atos que violam imperativos sociais, ferindo a
consciência da coletividade, e são definidos a partir do estado da consciência
coletiva da sociedade. A sanção, neste contexto, não tem por finalidade prevenir
a repetição do ato culpado, mas satisfazer a consciência coletiva, ferida pelo ato
cometido por um dos membros da coletividade.
Por outro lado, a forma de atuação do Direito Restitutivo, que inclui o direito
constitucional e o administrativo, revela o funcionamento da consciência coletiva
nas sociedades de solidariedade orgânica. Para que os indivíduos na sociedade
moderna possam concluir livremente acordos e contratos entre si, é preciso que
a sociedade tenha uma estrutura jurídica que autorize essas decisões autônomas
dos indivíduos, estabelecendo o que é justo e tolerável. Portanto, estas formas
de direito constituem menos a expressão dos sentimentos comuns de uma
coletividade do que a busca da organização da coexistência dos indivíduos já
diferenciados e a aplicação da pena não tem como objetivo punir o indivíduo
culpado, mas restabelecer o estado das coisas como deve ser segundo a justiça.
Segundo Durkheim, a vinculação dos indivíduos ao todo social,
especialmente num contexto fora do reino contratual, exigiria a existência de
imperativos, valores ou objetos sagrados coletivos. Na sociedade moderna, onde
prevalece a solidariedade orgânica e o individualismo, seria essencial manter um
mínimo de consciência coletiva, sem a qual a diferenciação orgânica provocaria
a desintegração social.
Durkheim, como Hobbes, vê o homem dominado pelo egoísmo natural,
animado por desejos infinitos, tendo necessidade, portanto, de ser disciplinado.
O homem só seria homem na medida em que fosse civilizado na e pela
sociedade e a integração na sociedade seria o que faria o homem ser um animal
diferente dos outros. Neste contexto, a educação teria como principal objetivo
habituar os indivíduos a uma disciplina, que deve ter um caráter autoritário e
deve ser desejada e amada, pois provém do grupo. Nas sociedades modernas,
a educação ganharia ainda um segundo objetivo envolvendo a promoção de
desenvolvimento da personalidade; criando o senso de autonomia, reflexão e
escolha.
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Durkheim quer estabilizar uma sociedade cujo principio máximo é o
respeito à pessoa e o desenvolvimento da autonomia individual. Desta
forma, no centro do pensamento de Durkheim está a demonstração
de que o pensamento racionalista, individualista e liberal é o termo
último da evolução histórica.
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Esta visão, que responde à estrutura das sociedades modernas, implica,
contudo, o risco de provocar a desagregação social e o fenômeno da anomia,
se as formas coletivas, indispensáveis a qualquer consenso, não tiverem força.
Assim, segundo Durkheim, a sociologia justifica o individualismo racionalista,
mas prega, ao mesmo tempo, a necessidade do respeito pelas normas coletivas.
Segundo Durkheim, enquanto nas sociedades tradicionais as funções
econômicas eram subordinadas poderes temporais (militares e feudais) e
espirituais (religiosos), na sociedade moderna, elas ficaram abandonadas a
si mesmas e não são moralizadas e regularizadas. Para superar o problema,
Durkheim desenvolve uma proposta socialista bem diferente da marxista,
centrada na ideia de que uma organização melhor da vida coletiva resultaria
da integração dos indivíduos em comunidades dotadas de autoridade moral e
capazes de preencher uma função educativa. Por isso, propõe uma reorganização
consciente da vida econômica e, em vez de propor o retorno a uma vida simples,
como Marx, procura no desenvolvimento da capacidade produtiva a solução
das dificuldades sociais trazidas pelo capitalismo. A perspectiva socialista de
Durkheim pode ser caracterizada pelos seguintes pontos:
• A relação entre individualismo e socialismo é estruturada conjugando o
desenvolvimento do indivíduo no contexto de uma sociedade coletiva pautado
por um imperativo moral que ordenaria a cada um o que se realize.
• O fato dos indivíduos poderem buscar realizar sua vocação não eliminaria
a necessidade das crenças comuns, pelo menos a do respeito absoluto pela
pessoa humana, para manter a coexistência pacífica dos indivíduos diferentes.
• Ao esquecer as exigências da disciplina, o indivíduo terminaria numa
situação perpétua de insatisfação. Não há sociedade sem disciplina, sem
limitação de desejos e sem uma desproporção entre as aspirações e as satisfações
possíveis.
Durkheim considera positivo a diferenciação dos indivíduos e das profissões,
a regressão da autoridade da tradição, o domínio crescente da razão e a evolução
da iniciativa pessoal. Contudo, observa que o homem não se sente mais feliz nas
sociedades modernas e toma o aumento de suicídios e crimes como expressão
dos traços patológicos da organização atual da vida coletiva, resultantes, segundo
ele, principalmente da insuficiente integração dos indivíduos na coletividade.
As sociedades tradicionais atribuíam a cada indivíduo um lugar fixado pelo
nascimento ou por imperativos coletivos e era anormal o individuo reivindicar
uma situação adaptada aos seus gostos ou méritos. Nas sociedades modernas, a
relação entre indivíduo e grupo é transformada pelo fato de que os homens se
tornaram por demais conscientes de si mesmo para aceitar cegamente quaisquer
imperativos sociais.
Num contexto marcado pelo individualismo, cada um quer aquilo a que
julga ter direito, o princípio individualista de justiça se torna o princípio coletivo
da ordem social e os indivíduos passam a exigir da coletividade mais do que
esta pode lhes dar. A solução desta patologia social está numa disciplina que só
a sociedade pode impor. Se os valores comuns se debilitarem, a sociedade fica
ameaçada de desintegrar.
Os indivíduos precisam consentir em limitar seus desejos, obedecendo
às regras sociais que determinam seus objetivos e os meios que têm o direito
de empregar. Na sociedade moderna, as funções da família relacionadas à
integração social estão em declínio. O Estado e demais grupos políticos estão
muito afastados do indivíduo e são excessivamente abstratos e autoritários
para viabilizar a criação do contexto social necessário à integração. As religiões
têm cada vez mais um caráter abstrato e intelectual. Incitam os indivíduos
a transcender suas paixões e a viver de acordo com a lei espiritual, mas não
conseguem precisar as obrigações ou as regras às quais os homens devem
submeter-se na vida profana. O único grupo social que favorece a integração dos
indivíduos na coletividade na sociedade moderna é a profissão ou a corporação.
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As corporações são as organizações profissionais que, reunindo empregadores e
empregados, estariam em condições para constituir escolas de disciplina. Além
disto, responderiam ao caráter da sociedade moderna, onde predominam as
atividades econômicas.
Segundo Durkheim, o homem, abandonado a si mesmo, seria movido por
desejos ilimitados e se decepcionaria com aquilo que obtém numa existência
difícil. Por esta razão, surge a necessidade de disciplinar o homem por uma
força superior, autoritária e digna de ser amada, que só pode ser a própria
sociedade. As sociedades modernas necessitam de crenças comuns, que não
podem mais ser proporcionadas pelas religiões tradicionais, uma vez que elas
não respondem às exigências do espírito racionalista. As ciências detêm hoje,
nas nossas sociedades individualistas e racionalistas, a autoridade intelectual e
moral suprema. A ciência da religião revelou a possibilidade de reconstituir as
crenças necessárias ao consenso por que nos mostrou que os homens nunca
adoraram senão sua própria sociedade, pois só a sociedade é uma realidade
sagrada por si mesma.
A sociedade favorece o surgimento de crenças quando os indivíduos estão
em comunhão uns com os outros e, na efervescência da festa, adquirem a
capacidade de criar o divino. A cerimônia, atividade coletiva que aproxima os
indivíduos em função de práticas e comportamentos semelhantes, arrasta os
indivíduos para fora de si mesmos, faz com que participem da força do grupo e
dá-lhes o sentimento de algo que não tem medida comum com a vida cotidiana.
O sagrado está vinculado, em primeiro lugar, à força coletiva e impessoal que
é uma representação da própria sociedade. A religião vive por meio das práticas,
símbolos de suas crenças e formas de renová-las. O objetivo dos ritos é manter a
comunidade, acentuar o sentido de participação num grupo e revigorar a crença
e a fé. As sociedades são levadas a criar deuses ou religiões quando entram num
estado de exaltação que resulta da intensificação da vida coletiva. Isto ocorre,
nas sociedades modernas, por ocasião das crises políticas e sociais.

Exercícios
Questão Principal: Como se estrutura a vida em sociedade nos tempos
modernos?
Questões Específicas:
1.Qual o impacto da diferenciação social na organização da vida coletiva?
2.De onde surgiu a divisão do trabalho e qual o principal dificuldade para a
sua implementação?
3.Como Durkheim caracteriza a evolução da relação entre indivíduo e
coletividade?
4.Qual fenômeno dá origem à liberdade individual e qual a sua importância
para a sociedade?
5.Discorra sobre a ideia de que a consciência coletiva define a existência
social dos indivíduos?
6.De que forma a consciência coletiva está presente nos fenômenos jurídicos?
7.Por que razão Durkheim defende a articulação do individualismo
racionalista com o respeito às regras coletivas?
8.Quais as diferenças entre as perspectivas de socialismo de Durkheim e de
Marx?
9.Qual o problema da relação entre indivíduo e coletividade na sociedade
moderna?
10. De que forma Durkheim propõe que a reintegração do indivíduo na
coletividade deve ser efetivada e qual o papel da ciência neste processo?
Texto-referência:
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Indivíduo, Modernidade e a Sociologia Compreensiva

ARON, Raymond. As Etapas do Pensamento Sociológico, São Paulo:
Martins Fontes, 2008 (pg.725 a 834)
Na análise da racionalidade da ação humana, Weber identificou que, no
contexto da prática cotidiana, a razão, a emoção e o sentimento explicam
a conduta racional, afetiva ou tradicional dos indivíduos. Existiriam, desta
forma, quatro tipos de fundamentos distintos que se misturam em proporções
diferentes na determinação destas ações:
• Ação racional com relação a um objetivo: O ator concebe claramente
seu objetivo e combina os meios disponíveis para atingi-lo. Neste contexto, a
racionalidade deve ser definida com base nos conhecimentos do ator e não do
observador. Por esta razão, uma ação na qual o ator escolhe meios impróprios
para alcançar seus objetivos devido à falta de conhecimento não pode ser
classificada como não racional.
• Ação racional com relação a um valor: O ator age racionalmente
independentemente dos riscos envolvidos buscando simplesmente ser fiel a
um valor estabelecido e deixando de lado a busca por resultados extrínsecos
específicos.
• Ação afetiva: Esta ação constitui uma reação emocional do ator em
determinadas circunstâncias, não envolvendo nenhum objetivo almejado ou a
adoção de algum sistema de valores específico.
• Ação tradicional: O ator age seguindo hábitos, costumes e crenças,
que se transformam numa segunda natureza do indivíduo. Neste contexto, o
ator não precisa conceber um objetivo, ou um valor, nem ser impelido por uma
reação emocional; pois ele simplesmente obedece a reflexos enraizados pela
longa prática.
Segundo Weber, o sistema de valores a que cada um de nós termina aderindo
no curso de nossas ações seria uma criação ao mesmo tempo individual e
coletiva. Desta forma, Weber salienta que estes valores não seriam dados prontos
nem no plano sensível e nem no plano transcendente. Dentro de cada sociedade
existiriam conflitos entre grupos e indivíduos acerca da construção deste sistema
de valores e, como o futuro é incerto e alguns homens podem forjá-lo, a política
seria uma das atividades mais nobres da sociedade.
Todo indivíduo atuando no campo da política obedeceria duas orientações:
uma instrumental e outra por convicção. No primeiro caso, nossa atitude
buscaria produzir resultados adequados aos nossos objetivos, obrigando-nos a
ver o mundo como ele é e a analisar as consequências prováveis do que fazemos
ou dizemos. No segundo caso, nossa convicção nos leva a agir e falar sem
considerar os outros ou o determinismo dos acontecimentos. Segundo Weber,
estas duas éticas, convicção e responsabilidade, não seriam contraditórias,
mas se complementariam constituindo o homem autêntico, isto é, aquele que
pode pretender à vocação política. De um lado, o homem do Estado, inclinado
à responsabilidade ao menos para se justificar, e , do outro lado, o cidadão
propenso à convicção.
A ética da responsabilidade seria adotada pelo homem de ação e o ordenaria a
procurar introduzir na trama dos acontecimentos um ato que garantiria o alcance
dos resultados almejados. No entanto, a moral da responsabilidade não bastaria
a si mesma, pois ela teria apenas como foco a busca dos meios mais adaptados
aos objetivos propostos. A vida em sociedade não nos permitiria implementar
o extremo da moral da responsabilidade, ou seja, aceitar a implementação de
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qualquer meio desde que, em última análise, ele seja eficaz.
Segundo Weber, é impossível existir um acordo entre os homens sobre o
objetivo a ser alcançado por todos. Esta concepção voluntarista do processo de
criação dos valores pelos homens, defendida por Weber, impede a existência de
uma hierarquia universal dos fins, pois cada um de nós escolhe entre valores que
são incompatíveis entre si. Por esta razão, retomando a visão de Hobbes, Weber
reafirma a existência de uma competição de poder permanente na sociedade.
Cada um dos seus membros possui uma certa cultura e se defronta pretendendo
uma superioridade cultural, sem que se possa resolver a disputa por meio do
consenso.
O poder situa-se dentro de uma relação social e indica a situação de
desigualdade que faz com que um dos atores possa impor sua vontade a outro.
Para compreender este processo, Weber propõe a abordagem de 2 conceitos:
poder e dominação. No contexto do poder, o comando não é necessariamente
legítimo e nem a obediência é um dever. No contexto da dominação, a obediência
se fundamenta no reconhecimento, por aqueles que obedecem, das ordens que
lhes são dadas. Weber desenvolveu, então, uma tipologia da dominação com
base no caráter da motivação que leva à obediência:
• Racional burocrática: baseada na crença na legalidade da ordem
(orientada por valores) e dos estímulos dos que exercem a dominação
(determinada por interesses e objetivos).
• Tradicional: baseada na crença do caráter sagrado das tradições antigas
e na legitimidade dos que são chamados pela tradição a exercer a autoridade
(rei).
• Carismática: baseada no devotamento justificado pelo caráter sagrado
ou pela força heróica de uma pessoa e da ordem revelada ou criada por ela
(profetas). Quanto mais o poder recorre ao sagrado, menos a obediência é
imposta pela força física do que pela posse das receitas de salvação.
Esta concepção de ação humana defendida por Weber tem como resultado
a criação uma abordagem sociológica caracteristicamente compreensiva. No
contexto das ações humanas, criadoras de valores e definidas a partir de valores,
ocorrem os julgamentos de valor que são pessoais e subjetivos, constituindo
uma afirmação moral ou vital. Por esta razão, no contexto da ciência objetiva, o
cientista não pode formular um julgamento de valor sobre aquilo que ele estuda,
ele deve apenas buscar relacionar o fenômeno estudado com os valores
daqueles que agiram. A essência da produção do conhecimento científico é a
sujeição da consciência do cientista aos fatos e às provas e a essência da ordem
dos valores é o livre-arbítrio e a livre-afirmação. Por esta razão, ninguém pode
ser obrigado, por uma demonstração científica, a reconhecer um valor ao qual
não adere.
A sociologia trata de fatos observáveis, a conduta humana, e busca
compreender como os homens viveram inúmeras formas de existência à luz do
sistema próprio de crenças e de conhecimentos de cada sociedade considerada.
Assim, a ciência não consegue atingir “verdades essenciais”, pois cada sociedade
tem sua cultura e seu sistema de crenças e valores e a ciência termina construindo
inúmeras interpretações possíveis da realidade social sempre inseparáveis do
sistema de valores escolhido.
Weber não imagina, como Durkheim, que a sociologia pudesse alcançar
um sistema completo de leis sociais, pois à medida que a história avança, o
historiador e o sociólogo formulariam novas questões. Isto, no entanto, não
excluiria a validade universal destas ciências, pois a sua essência seria buscar
trazer respostas válidas universalmente às questões orientadas pelos interesses
e valores dos cientistas. Assim, Weber propõe que a ação científica combinaria a
ação racional em relação a um objetivo e a ação racional em relação a um valor,
que é a busca da verdade. A garantia da validade dos conhecimentos produzidos
resultaria do respeito pelas regras da lógica e da pesquisa.
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A abordagem weberiana da conduta humana estabelece que,
no processo de produção do conhecimento científico, a busca pelas
características singulares de um indivíduo, de uma época ou de um
grupo, é tão importante quanto a busca pelas leis que comandam
as sociedades. Esta busca pela compreensão do singular levaria à
valorização maior da dimensão histórica no contexto das ciências da
conduta humana do que no das ciências da natureza.

Weber propõe ainda que a compreensão da conduta humana seria imediata,
pois ela possuiria uma inteligibilidade intrínseca proveniente do fato de que
os homens são dotados de consciência a respeito daquilo que fazem. Assim,
mesmo sem provas empíricas, teríamos acesso a uma interpretação imediata
das suas ações.
Segundo Weber, as ciências da conduta humana seriam causais no sentido
histórico, envolvendo a determinação das circunstâncias únicas que provocaram
o acontecimento e do papel dos antecedentes na origem deste acontecimento,
e causal no sentido sociológico, envolvendo a determinação da relação regular
entre os fenômenos. Assim, a análise causal na sociologia buscaria distinguir o
que foi, num momento dado, a influência das circunstâncias gerais e a eficácia de
um acidente ou pessoa e estaria associada a uma concepção do devir histórico
que devolve aos acontecimentos e pessoas a eficácia, ressaltando que o curso da
história não está predeterminado.
Este pensamento causal de Weber necessariamente se exprime em termos de
probabilidades, pois as relações causais da sociologia são vistas como relações
parciais no sentido de que um fragmento dado da realidade torna provável ou
improvável outro fragmento. A partir do uso desta noção parcial da causalidade,
Weber difunde o uso do tipo ideal como ferramenta de análise, pois ele nos
permitiria buscar o essencial e não as características de todos os indivíduos
envolvidos nos fenômenos estudados.
De forma conclusiva, Weber propõe então que o alcance da verdade científica
ficaria sempre conformado pelo não-acabamento essencial, pois a ciência seria
um eterno devir, e pela busca contínua da objetividade, definida pela validade
da ciência para todos que procuram este tipo de verdade e pela rejeição dos
juízos de valor. Contrariando Durkheim, Weber propõe que toda ciência histórica
e social representa um ponto de vista parcial e nunca poderá dizer aos homens
como devem viver e, contrariando Marx, Weber propõe que toda ciência histórica
e social é incapaz de prever o futuro, pois ele não é predeterminado.
Na análise da sociedade capitalista moderna, Weber destaca a importância
dos sistemas de valores na determinação da conduta humana evidenciando
que o protestantismo levou a adoção de uma atitude em relação à atividade
econômica que foi adequada ao capitalismo. Por uma inclinação psicológica,
o protestante passou a procurar no mundo os sinais da escolha de Deus e
isto promoveu, por um lado, o individualismo e enfraqueceu, por outro lado,
o sentido da comunhão e do dever com relação aos próximos. O protestante
se dedicaria ao trabalho para vencer a angústia provocada pela incerteza da
salvação e o trabalho racional, regular, constante, terminou sendo interpretado
como a obediência a um mandato divino.
A ética protestante convida o crente à desconfiar dos bens deste mundo e a
adotar um comportamento ascético. Assim, surge um comportamento estranho
e, ao mesmo tempo, fundamental para o funcionamento do capitalismo: a busca
do lucro máximo, não para gozar a vida, mas para a satisfação de produzir cada vez
mais. Esta é uma conduta necessária ao capitalismo, sinônimo do reinvestimento
contínuo do lucro não consumido no aumento da produção.
A ética protestante exclui o misticismo, ritualismo e idolatria, pois a
comunicação entre os espíritos finito do homem e infinito de Deus é interditada,
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inclinando a consciência dos indivíduos no sentido de uma ordem natural
que a ciência pode explorar. Neste contexto, o sistema capitalista assume o
comando dos comportamentos econômicos e não há mais a necessidade de
uma motivação metafísica ou moral para que os indivíduos se conformem às
leis do capitalismo. No tipo ideal de sociedade capitalista, proposta por Weber,
identificamos as seguintes singularidades:
• os comerciantes estão animados pelo desejo de acumular sempre, cada
vez mais, de sorte que também a vontade de produzir se torna indefinida e
• a racionalização burocrática pauta a organização das atividades,
envolvendo uma cooperação permanente entre indivíduos na qual cada um
exerce uma função especializada, obedecendo as ordens abstratas de uma
regulamentação estrita e afastado da sua individualidade.
Na análise da racionalização do mundo moderno, Weber propõe, então,
uma série de considerações a respeito da difusão do sistema de racionalização
burocrática. Weber temia o avanço da racionalização burocrática, pois ela levaria
à redução da margem de liberdade de ação deixada aos indivíduos. Criticando
Marx, ele declara que este processo não seria alterado em função apenas de
mudanças no estatuto da propriedade dos meios de produção. O que ameaçava
de fato a dignidade dos homens era a servidão dos indivíduos com relação a
organizações anônimas. Quanto mais racional a sociedade, mais cada um de nós
está condenado à alienação: sentimo-nos sujeitos a um conjunto que vai além
de nós e condenados a realizar só uma parte daquilo que poderíamos ser e a
exercer.
Segundo Weber, o ponto de partida da história da humanidade é um mundo
povoado pelo carisma e pelo sagrado, que no início da aventura humana se
associavam aos seres que nos rodeavam, impregnando ao mesmo tempo a
economia, a política e a vida privada. Nas sociedades modernas, o profetismo
abriu caminho para a autonomia crescente de cada ordem de atividade e colocou
o problema da contradição entre os valores religiosos, políticos, econômicos e
científicos. A ciência positiva, ao expulsar o sagrado que existia no nosso mundo,
deixou-nos num universo utilizável – constituído por um conjunto de coisas
que se encontram à disposição da humanidade, destinados a serem utilizados,
transformados e consumidos – mas sem sentido.
Na sua obra, Weber ressalta inúmeras vezes o sentido da existência humana
como um problema fundamental para a sociedade. Esta questão não implicaria
uma resposta científica logicamente imperativa, mas inúmeras possíveis
respostas significativas. Desta forma, ele defende que existe uma contradição
fundamental entre o saber positivo, demonstrado mas eternamente inacabado,
e o saber nascido nas religiões, que não pode ser provado mas que dá resposta
a questões essenciais para a sociedade.

Exercícios
Questão Principal:Qual o impacto do capitalismo sobre os determinantes da
conduta humana e qual o papel da ciência neste processo?
Questões Específicas:
1.Quais os fundamentos da ação humana para Weber?
2.De que forma Weber articula a ética da responsabilidade e a ética da
convicção no homem autêntico?
3.De que forma a existência humana se articula com o sistema de valores?
4.Qual é a origem do poder e da dominação e como eles se distinguem?
5.De que forma a ética protestante se articulou ao espírito do capitalismo?
6.De que forma o avanço da sociedade capitalista levou a alienação do
homem e ao desencantamento do mundo?
7.De que forma a conduta do cientista se distingue da conduta humana em
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relação aos valores ?
8.Quais são as especificidades da ciência da conduta humana apontadas por
Weber?
9.Por que razão a ciência da conduta humana é causal em sentido histórico
e em sentido sociológico?
10.Porque a sociologia deve aplicar o tipo ideal como ferramenta de análise?
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Parsons

5

Sistema social e ação

Texto-referência:
CASTRO,M.A. & DIAS, E.F. Introdução ao Pensamento Sociológico. São
Paulo: Editora Moraes, 1992 (pg. 213 a 252)
O esforço de Parsons foi dedicado à criação de uma Teoria Geral de Ciências
Sociais com o objetivo de elaborar um quadro conceitual e teórico destinado a
conferir à sociologia o estatuto de uma ciência autêntica, ligando-a de maneira
lógica às outras ciências do homem. Neste contexto, Teoria Geral nas Ciências
Sociais teria as seguintes funções:
• Servir de apoio à codificação do conhecimento existente, mediante a
utilização de hipóteses generalizadas para a reformulação sistemática de fatos e
idéias, a extensão do alcance das conseqüências das hipóteses particulares e a
unificação das observações parciais sob conceitos gerais.
• Ser um guia geral para a investigação. A codificação facilitaria a seleção
de problemas, a teoria estabeleceria as hipóteses a serem aplicadas e provadas
na investigação desses problemas e, por fim, as proposições resultantes
contribuiriam para a avaliação e revisão da teoria.
• A teoria geral, como ponto de partida para o trabalho especializado,
facilitará o controle das distorções de observação e de interpretação que são
fomentadas pela departamentalização da educação e da investigação científica.
Trabalhando no sentido do realismo analítico, defendido por Weber, Parsons
acredita que a ciência reconstrói a realidade por meio de símbolos conceituais
que não devem ser confundidos com a realidade concreta. Estes símbolos
selecionam na realidade certos traços e elementos que se tornam privilegiados
na medida em que estruturam a percepção e o conhecimento das coisas. Por esta
razão, seria um equívoco pedir ao conhecimento uma adequação perfeita entre
a realidade objetiva e a estrutura conceitual, pois a segunda constituiria apenas
uma ficção útil construída a partir da escolha de certos elementos da realidade
em detrimentos de outros, caracterizando a estratégia de uso dos tipos ideais.

!

Parsons analisa a sociedade numa concepção sistêmica a partir
do conceito de sistema social, compreendido como as relações que
têm lugar entre os atores individuais resultantes das ações destes
indivíduos orientadas de um para o outro. A interdependência das
unidades de ação constitui uma característica básica da noção
de sistema de ação, na medida em que todo sistema supõe uma
inter-relação das partes que constituem uma totalidade.

Todo sistema de ação possui três condições básicas de funcionamento:
• Estrutura: As unidades de um sistema e o próprio sistema devem
responder a certas modalidades de organização, de modo a que se constituam
elementos ou componentes relativamente estáveis que podem servir de pontos
de referência para a análise do sistema. No sistema de ação, são os modelos
normativos e as variáveis estruturais que desempenham esse papel.
• Função: Para que um sistema de ação exista e se mantenha, certas
necessidades elementares do sistema devem ser supridas. Trata-se do problema
de pré-requisitos funcionais ou dimensões funcionais do sistema de ação.
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•

Processos: Por sua natureza, um sistema de ação implica atividades,
mudanças e uma evolução que não podem ser produzidas ao acaso, devendo
obedecer a certas modalidades ou regras.
Parsons propõe que a Teoria Geral das Ciências Sociais deve se ocupar das
atividades humanas que se relacionam com os objetos externos ao organismo,
sendo, portanto, concebida a partir de princípios de relações. Neste contexto,
sua tarefa seria descobrir esses princípios e desenvolvê-los num corpo científico
coerente. Estes objetos compreendem as entidades materiais, com existência
independente do corpo dos indivíduos, e as crenças, imagens e capacidades
dos indivíduos, que não possuem existência independente do corpo, mas se
originaram do seu contato com entidades independentes a ele, em geral, outras
pessoas.
O ponto de partida da teoria de Parsons é, portanto, a noção de ação social,
entendida como toda conduta humana motivada e guiada pelas significações que
o ator descobre no mundo exterior. Significações que levam em consideração e
às quais responde no processo de relação com os objetos externos ao organismo.
Os seres humanos formam intenções significativas e, com maior ou menor êxito,
as implementam em situações concretas. As intenções e a implementação
implicam numa disposição do sistema de ação, coletivo ou individual, para
modificar sua relação com sua situação e ambiente numa direção desejada.
A noção de ação social não é similar nem à conduta individual, pois
é generalizada para toda entidade, individual ou coletiva, da qual se pode
apreender uma conduta passível de ser analisada a partir das significações nela
implicadas, e nem ao termo comportamento, pois estamos interessados não
nos acontecimentos físicos do comportamento, mas em sua padronização.
As inter-relações com os objetos externos ao organismo constituem a
unidade básica de que trata a ciência social e sua análise deve levar em conta
o ambiente e a situação. O ambiente compreende as coisas situadas fora do
organismo que podem estar relacionadas à ação e é caracterizado a partir dos
seus objetos sociais: os outros atores com os quais a ação se torna interação,
os objetos culturais ou simbólicos, que carregam de significado a ação social,
e as expectativas do ego em relação às prováveis reações do alter às suas
possibilidades de ação - uma reação que é esperada e afeta as escolhas do ego.
A situação envolve a relação entre organismo e o ambiente, excluindo a ação
que tenha ocorrido, e deve ser caracterizada a partir dos atores envolvidos. Além
de produzir respostas ad hoc aos estímulos situacionais, todo ator desenvolve
um sistema de expectativas em relação aos vários objetos da situação. Este
sistema de expectativas é estruturado em relação às necessidades do ator e às
probabilidades de gratificação ou privação relativas às alternativas de ação do
ator.
Desta forma, conclui-se que o ator é um ser em situação, pois sua ação é
sempre a leitura de um conjunto de signos que ele percebe em seu ambiente
e aos quais responde. A ação humana é cultural à medida que os sentidos e as
intenções relativas aos atos são formados em termos de sistemas simbólicos que
quase sempre se centralizam no aspecto universal das sociedades humanas, isto
é, na linguagem. O ator conhece o seu ambiente, sente-o, avalia-o e manipula-o
através dos signos e símbolos e na interação social, o simbolismo estabelece a
comunicação que liga os atores.
O sistema de expectativas constitui a unidade mais significativa das estruturas
sociais e define a participação do ator nas interações, gerando expectativas a
cerca das ações do ator e daqueles com quem ele interage. Estas expectativas
criam, desta forma, um padrão de avaliação que organiza as reciprocidades,
expectativas e respostas a estas expectativas, nos sistemas de interação do
ego com o alter. O que o ator espera de si em uma dada situação e o que os
outros esperam dele são as expectativas de papel. Dado o caráter recíproco e
complementar destas expectativas, o que se espera dos alters apropriados em
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relação à ação do ego são as sanções. Assim, o que são sanções para o ego, são
expectativas de papel para o alter e vice-versa.
A institucionalização dos papéis sociais varia conforme a sua congruência
com os padrões culturais vigentes, consoantes com os padrões moralmente
sancionados da orientação de valor compartilhada pelos membros da
coletividade, e faz com que as sanções, que expressam as expectativas de
papel dos outros atores, reforcem as próprias necessidades-disposições destas
expectativas. A obtenção das metas que formam parte da ação ou agregação
de outras gratificações ao cumprimento da ação serão recompensadas. A não
realização das metas ou o acréscimo de privações adicionais durante ou após a
execução da ação serão castigadas.
O sistema social supõe a diferenciação e a atribuição de papéis. Os diferentes
atores individuais, que participam no sistema social, terão papéis diferentes,
acentuando a linha de compromissos e impondo disciplinas mais pesadas sobre
o indivíduo. Neste contexto, o sistema de estratificação social é um sistema de
recompensas pela dedicação dos indivíduos. Numa interação, cada um dos
atores se esforçará para obter recompensas e a quantidade conseguida por um
ator afetará a quantidade obtida pelos outros. Esta distribuição de recompensas
sempre dependerá da distribuição anterior dos meios e, portanto, de poder e
efetua-se por mecanismos de atribuição tendo por referência do sistema de
orientação de valor.
No sistema social, a atribuição de recompensas exerce a função de manter
ou modificar a motivação e de afetar a atribuição de bens ou meios. A excessiva
divergência das recompensas com respeito ao que o aspirante considera seus
direitos, de acordo com suas qualificações, afetará a motivação na execução
do seu papel. O fato das recompensas serem os objetos de uma competição
evidencia sua capacidade de satisfazer as demandas de indivíduos diferentes
e recompensar tipos diferentes de realizações. Esta capacidade intensifica a
concentração de valor de recompensa sobre certas classes de objetos como
rendimento, poder e prestígio.
O sistema de ação social global reúne três sistemas interdependentes:
o sistema social, o sistema cultural e os sistemas de personalidade dos atores
individuais. O sistema social é constituído pela interação de indivíduos humanos,
onde cada indivíduo é tanto ator, pois tem objetivos, idéias e atitudes, quanto
objeto de orientação, para si mesmo e para os outros. Esses indivíduos são, ao
mesmo tempo, organismos, personalidades e participantes de sistemas culturais.
Uma comunidade societária envolve a inter-relação de uma população de
indivíduos coletivamente organizada e uma ordem normativa, que incorpora
valores, elemento primário de ligação entre o sistema social e o cultural, e
normas, que são elementos reguladores das relações e processos sociais. Nas
sociedades adiantadas, o foco estrutural das normas é o sistema legal. No
paradigma funcional, utilizado por Parsons, os valores adquirem prioridade no
funcionamento da manutenção dos padrões de um sistema social; as normas são
integrativas e regulam a grande variedade de processos que contribuem para a
execução de práticas padronizadas de valor; e o funcionamento fundamental
da coletividade refere-se à realização efetiva de objetivos, em nome do sistema
social.
A cultura envolve formas de orientação da ação e reúne valores, crenças e
gostos comuns dos atores. Na interação social, os símbolos culturais focalizam a
atenção dos atores, assinalando qual objeto deve ser percebido e interpretado,
como o objeto deve ser diferenciado de outros objetos e a que outros objetos
posteriores será conduzido. Um ator que cresce numa determinada cultura,
aprende a se situar de acordo com as normas dessa cultura. A cultura prescreve
sanções positivas para a discriminação, a generalização e a crença que se ajustam
às suas regras e vice-versa.
Por meio do processo de socialização, as orientações de valor e demais
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componentes da cultura, habilidades e conhecimentos, são transmitidos para
a geração seguinte. A função da socialização é desenvolver as capacidades e os
comprometimentos do indivíduo, que são pré-requisitos fundamentais do seu
futuro desempenho de papéis.
Na interação social encontramos a semente do que chamamos de
personalidade. As normas de valor cognitivas são formas impostas de
discriminação, generalização e crença que se estabelecem nas matrizes
de situação de determinadas culturas e determinados indivíduos. Uma
personalidade integrada, sem conflitos, é aquela cujas matrizes de crençasvalores, concepção de mundo, estabelecem um conjunto de formas consistentes
de valorizar qualquer grupo de objetos, se articulando bem às necessidades do
indivíduo.
O equilíbrio do sistema social deve ser entendido fundamentalmente
em termos da manutenção de limites e gira em torno de dois processos. Os
processos de socialização atuam visando atribuir aos atores as orientações
necessárias ao desempenho de seus papéis do sistema social, quando não as
possuíam anteriormente. Por outro lado, existem ainda os processos promotores
do equilíbrio entre a criação de motivações para o comportamento do desvio
e as motivações compensadoras para a restauração do processo interativo
estabilizado, que chamamos de mecanismos de controle social.
Tanto nos atores individuais, enquanto personalidades, quanto na situação
em que atuam, existem fatores que tendem a perturbar o equilíbrio do sistema
social. Para garantir seu bom funcionamento, o sistema social deve:
• Ser estruturado de forma compatível com as condições de
funcionamento dos atores individuais que o compõem, como organismos
biológicos e personalidades, e com as interações relativamente estáveis de um
sistema cultural
• Ter uma boa proporção de seus atores motivados para atuar
positivamente de acordo com as expectativas do seu sistema de papel e,
negativamente, abstendo-se de rupturas de comportamento, ou seja, desvios.
• Evitar compromissos com padrões culturais que não estabelecem um
mínimo de ordem ou que colocam exigências impossíveis às pessoas, gerando
desvios e conflitos.
Uma tendência para o desvio é um processo de ação motivada da parte
de um ator que tenha tido plena oportunidade de aprender as orientações
requeridas e que tende a desviar-se das expectativas de conformidade aos
padrões normativos que são estabelecidos como a cultura comum, sendo estes
relevantes para definição do seu papel. Os problemas do desvio e do controle
social são colocados com relação a um dado estado de equilíbrio do sistema que
inclui a especificação dos padrões normativos institucionalizados e o equilíbrio
das forças motivacionais relativas à conformidade e ao desvio quanto a esses
padrões. Nenhum sistema social é perfeitamente equilibrado e integrado e os
fatores de motivação do comportamento desviante estão sempre operando.
Os problemas de ajustamento da personalidade e os de controle do sistema
social surgem a partir das inter-relações do indivíduo com os objetos sociais.
Em termos funcionais, os mecanismos de controle social são semelhantes aos
mecanismos de defesa, uma vez que ambos têm a ver com os processos pelos
quais um sistema de ação é integrado internamente e as tendências de ruptura
são contidas.
Um mecanismo de controle social é um processo motivacional em atores
individuais para neutralizar uma tendência de desvio e restaurar o equilíbrio
social. Este processo não elimina os fatores desviantes, mas apenas limita seus
efeitos e toma medidas preventivas para que não se propaguem além de certos
limites. O ator aprende muito mais o “como evitar” que o “como fazer”, no sentido
positivo da socialização.
Um sistema social não é totalmente estável e nem muda como um todo, mas
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tem um pouco das duas coisas em diferentes partes e aspectos, combinando
sempre a estabilidade e a mudança. Na análise do processo de mudança, Parsons
ressalta a importância das estruturas que possuem significação integrativa em
função de dois aspectos: os sistemas de orientação de valor institucionalizados
no sistema social definem a forma e profundidade da solidariedade existente
entre seus membros, e a estrutura adaptativa garante que o sistema tenha
uma integração suficiente para perdurar ao longo do processo de mudança. Na
análise do processos de mudança na sociedade moderna, Parsons prioriza duas
discussões:
• No âmbito das crenças, a guerra entre a ciência e a religião é a parte
relevante da história intelectual do mundo ocidental desde a emergência para
a maturidade da ciência teórica. O fato da religião pertencer a ordem avaliativa,
o grande desenvolvimento da ciência e a difusão das orientações científicas
no pensamento popular promoveram profundas repercussões sobre a crença
religiosa.
• No âmbito das organizações, o avanço tecnológico provocou uma divisão
do trabalho cada vez mais aperfeiçoada e, consequentemente, a necessidade
de uma coordenação minuciosa das diferentes funções. A difusão da burocracia
trouxe profundas repercussões no sistema de poder e, por meio dele, no sistema
de estratificação social. Durante a época dos negócios independentes, encerrada
no fim da I Guerra Mundial, o empresário individual do tipo empresário-gerente
era a figura estratégica na economia instrumental.
O desenvolvimento da tecnologia fez com que o técnico altamente treinado
e especializado ganhasse um lugar estratégico na estrutura da indústria, o
cientista puro fosse levado cada vez mais para a esfera de ocupações práticas
e a organização se aperfeiçoou e formalizou, com o executivo ou gerente
substituindo o antigo empresário.

Exercícios
Questão Principal: De que forma Parsons explica a conduta humana a partir
da Teoria dos Sistemas?
Questões Específicas:
1.O que Parsons e Weber advogam a partir do realismo analítico?
2.Caracterize o objeto de pesquisa das Ciências Sociais?
3.O que consiste o Sistema de Expectativas e qual a sua importância para a
conduta humana?
4.Qual o papel dos indivíduos, das normas e dos valores em um sistema
social?
5.De que forma o Paradigma AGIL nos instrumentaliza para compreendermos
a sobrevivência da sociedade como sistema social?
6.Qual a dinâmica do equilíbrio do sistema social e quais os seus fundamentos?
7.Qual a função do processo de socialização e qual seu impacto na
personalidade do indivíduo?
8.O que são os problemas de controle social, como eles surgem e como
podem ser controlados?
9.De que forma a diferenciação de papéis se relaciona a estratificação social?
10.Explique o processo de mudança social para Parsons?
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Elias

Processo civilizador, indivíduo e sociedade

Texto-referência:
ELIAS, N. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. (pg.
11 a 59)
Segundo Elias, na atualidade temos o predomínio de duas abordagens para
a explicação dos fenômenos sócio-históricos:
• Ação Planejada de Indivíduos: Baseada na idéia da criação racional e
deliberada de uma obra para fins específicos, esta abordagem busca explicar
as instituições sociais a partir das pessoas que primeiro tiveram a idéia dessas
instituições ou que as puseram em prática. As ações individuais se encontram no
centro do interesse e os fenômenos inexplicáveis em termos de planejamento
individual são perdidos de vista.
• Processos Sociais: Para esta abordagem as formações sócio-históricas
resultam da ação de forças supraindividuais anônimas, imunes à intervenção
humana, e o centro do interesse está nos modos de pensar, instituições e sistemas
sociais. Neste contexto, surgem duas linhas de raciocínio: a sociedade é uma
entidade orgânica supraindividual que avança seguindo os ciclos de juventude,
maturidade e velhice (Crescimento e crise, guerra e paz, etc.) e os processos
sociais avançam de forma linear (Comte: evolução pensamento humano; Marx:
evolução relações econômicas,etc.). A grande limitação desta abordagem está
na sua incapacidade para explicar o vínculo do nível social para o individual.
Essas duas abordagens não conseguem explicar o fato de que, apesar da
sociedade ser composta pela ação dos indivíduos, ela termina sendo algo maior
e diferente do que uma simples coleção de indivíduos isolados, pois possui uma
história que segue um curso não pretendido ou planejado por qualquer dos
indivíduos que a compõem. O todo é diferente da soma das partes e incorpora
leis que não podem ser elucidadas pelo exame de seus elementos isolados. Devese começar pensando na estrutura do todo para se compreender a forma das
partes individuais. O modo como os indivíduos se comportam é determinado
por suas relações passadas e presentes com outras pessoas.
Cada ser humano é criado por outros que existiam antes dele, cresce
como parte de uma associação de pessoas em um todo social e vive e viveu
desde pequena numa rede de dependências e funções que não lhe é possível
modificar ou romper. Assim, cada pessoa singular está permanente presa por
viver em permanente dependência funcional de outras, mas a ordem social não
é algo que existe fora dos indivíduos, pois os atos dos indivíduos vinculam-se
ininterruptamente, formando longas cadeias de atos, permitindo que as ações
de cada indivíduo cumpram sua finalidade.
Apesar de toda liberdade individual de movimento, esta ordem oculta e não
diretamente perceptível pelos sentidos oferece ao indivíduo uma gama restrita
de funções e modos de comportamento possíveis. A extensão desta liberdade
individual de escolha depende do ponto em que ele nasce e cresce nessa teia
humana das funções e da situação de seus pais e da escolarização que recebe. A
língua que aprende, o padrão de controle instintivo e a composição adulta que
nele se desenvolve dependem da estrutura do grupo em que ele cresce, da sua
posição nesse grupo e do processo formador que ela acarreta.
Ao contrário das bolas de bilhar, as pessoas evoluem e mudam nas suas
relações mútuas e por meio delas. Cada pessoa parte de uma posição única em
sua rede de relações e atravessa uma história singular até a morte e, por esta razão,

28

Elias
constituições naturais similares em bebes podem levar a um desenvolvimento
muito diferenciado da consciência nos adultos. As diferenças entre os rumos
seguidos pelos distintos indivíduos, entre as funções e posições ocupadas por
eles em sua vida e o crescimento do grau de individualização dos adultos, são
menores nas sociedades mais simples do que nas complexas
A criança não é apenas mais maleável e adaptável do que os adultos, mas
também precisa ser adaptada pela sociedade para se tornar adulta. As imagens
instintivas que evoluem na criança nunca constituem uma simples cópia do que
lhe é feito pelos outros. Estas imagens são suas respostas à maneira como seus
instintos e afetos são correspondidos pelos outros e é com base nesse diálogo
que se desenvolve na criança o complexo autocontrole psíquico mediante o
qual os seres humanos diferem de todas as outras criaturas: um caráter mais ou
menos individual.
O avanço da divisão das funções e da civilização levou a criação de um
padrão de autoimagem nas sociedades modernas que induz o indivíduo a achar
que, dentro de si, ele é algo que existe inteiramente só, sem relacionamento
com os outros e que, só depois, se relaciona com os outros do lado de fora. Isto
levou ao aparecimento de um conflito no interior dos indivíduos relacionado à
associação de certas esferas de vida da interação social, com o medo sob a forma
de vergonha e a criação nos indivíduos de um sentimento de incapacidade
de fazer o que mais se ajusta às suas faculdades ou de se transformar no que
realmente queriam ser.
Nas sociedades modernas, o alto grau de controle e transformação dos
instintos e inclinações individuais, as limitações e a especialização impostas pelas
funções adultas, a intensidade da competição e a tensão entre os vários grupos
adultos tornam mais difícil o condicionamento do indivíduo, aumentando a
distância entre o comportamento do adulto e da criança e reforçando ainda mais
o conflito no interior do indivíduo. Segundo Elias, este padrão de autoimagem
é um equívoco, pois todo individuo só cresce partindo de uma rede de pessoas
que existiam antes dele para uma rede de pessoas que ele ajuda a formar. As
ideias, convicções, afetos, necessidades e traços de caráter produzem-se no
indivíduo mediante a interação com as outras pessoas.
Segundo Elias, no organismo humano existem órgãos que servem para
manter e reproduzir o próprio organismo (CORPO) e órgãos e funções que servem
às relações do organismo com outras partes do mundo e à sua auto-regulação
nessas relações. Neste segundo conjunto de órgãos e funções, a alma constitui
uma estrutura formada pelas funções relacionais e constitui, assim como a razão,
sentimento, consciência e ego, produto de um processo sócio-histórico.
O que confere à autorregulação humana o caráter psicológico é a sua maior
flexibilidade e capacidade de adaptação aos distintos tipos de relacionamento.
Essa maleabilidade seria responsável pelo fato de ser o homem um ser social,
dependente da companhia de outras pessoas. Graças à moldagem social,
processo onde a autorregulação é moldada por outras pessoas, a estrutura
de comportamento seria mais diversificada no homem do que em todos os
outros animais, ficando livre do controle de mecanismos reflexos hereditários
e constituindo uma autorregulação individual. Nessa peculiaridade da psique
humana, sua natural dependência da moldagem social e sua maleabilidade,
reside a razão por que deve-se partir da estrutura das relações entre os indivíduos
para compreender a psique da pessoa singular.
No interior da sociedade, constantemente aparecem oportunidades para as
decisões individuais que podem ser aproveitadas ou perdidas. No entanto, estas
oportunidades, entre as quais a pessoa se vê obrigada a optar, não são criadas
por esta pessoa e sim prescritas pela estrutura da sua sociedade e pela natureza
das funções que ela exerce. Todo ato de uma pessoa se entremeará com os de
outras e desencadeará sequências de ações cujos resultados não dependerão
dela, mas da distribuição de poder e da estrutura das tensões em toda essa rede
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humana móvel.
Assim, a natureza específica da coexistência do indivíduo com outras pessoas
faculta à sua atividade certa margem e certos limites, mas esta margem varia de
acordo com os instrumentos de poder controlados pela pessoa. Assim, o caráter
pessoal e a decisão individual podem exercer influência nos acontecimentos
históricos.
O que caracteriza o lugar do indivíduo em uma sociedade é que a natureza e
a extensão da margem de decisão que lhe são acessíveis dependem da estrutura
e da história da sociedade em que ele vive e age. O poder deve ser compreendido,
portanto, como a extensão da margem individual de decisão associada a
certas posições sociais relacionada a oportunidade social de influenciar a
autorregulação e o destino de outras pessoas. Quando grupos socialmente
fracos são pareados com outros que detêm o monopólio das oportunidades de
poder social, os membros dos grupos fracos contam com uma margem reduzida
de decisão individual e as características individualizadas dos membros dos
grupos fracos não podem ser desenvolvidas ou só podem ser em direções tidas
como anti-sociais do ponto de vista da estrutura social existente. Por outro lado,
quando grupos dotados de um poder menos divergente constituem os pólos
dos eixos de tensão, a margem de decisão acessível às pessoas que ocupam
posições de liderança é muito maior. No entanto, nas duas situações, a pessoa
está sempre presa à distribuição de poder, à estrutura da dependência e tensões
no interior do seu grupo.
Na estágio atual de evolução da autoconsciência, o indivíduo se satisfaz com
a ideia de que deve tudo o que considera único e essencial em sua pessoa apenas
a si mesmo. Atribuir sua individualidade, dons e problemas a algo tão fortuito
quanto às relações com outras pessoas parece-lhe uma desvalorização que priva
de sentido sua existência e isto leva a valorização das explicações baseadas na
natureza ou em Deus.
No entanto, segundo Elias, a individualidade de uma pessoa tem como
referência a maneira e a medida em que a qualidade estrutural do controle
psíquico de uma pessoa se difere do de outra. A configuração da autorregulação
psíquica de uma pessoa é, pelo fato de essa pessoa ter crescido em determinada
sociedade e por ter como ponto de referência singular na rede de uma sociedade,
inteiramente individual. Assim, a individualidade e o condicionamento social
não passam, segundo Elias, de duas funções diferentes das pessoas em suas
relações recíprocas, nenhuma das quais pode existir sem a outra. Quanto mais
diferenciada a estrutura funcional de uma sociedade, mais nitidamente divergem
as configurações psíquicas de cada uma das pessoas que nela crescem.
No caso das funções psíquicas, de sua adaptação e entrelaçamento na vida
social, lidamos com entidades naturais maleáveis que facultam um ritmo de
mudança muito mais rápido e que incorporam uma ordem própria. Apesar de
muito diferente de uma ordem natural, como a dos órgãos no interior do corpo
humano, a ordem social deve sua existência à natureza humana relacionada à
maleabilidade das formas de controle do comportamento humano. Os seres
humanos criam um cosmo social dentro do cosmo natural e o que molda e
compromete o indivíduo dentro deste cosmo deixa de ser os reflexos da sua
natureza animal e passa a ser a vinculação entre os desejos e comportamentos
das pessoas.
Se os seres humanos não fossem mais maleáveis do que os animais em
seu controle comportamental, não comporiam juntos um continuum histórico
autônomo – uma sociedade – nem possuiriam individualidade própria. Como
os seres humanos podem ajustar-se uns aos outros e precisam dessa adaptação,
o indivíduo só pode ser entendido em termos de sua vida em comum com os
outros.
Ao analisar as mudanças na ordem social, Elias destaca que elas sempre
estão relacionadas às tensões entre as pessoas que surgem quando algumas
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conquistam um monopólio hereditário de bens e valores de que outras dependem.
Quanto mais a divisão de funções avança numa sociedade, mais estreitamente
as pessoas são ligadas pelo fato de que cada uma só pode sustentar sua vida em
conjunto com muitas outras e maior se torna o impacto desta monopolização
dos bens e valores na criação das tensões. Estas tensões não são planejadas ou
criadas por indivíduos isolados e têm origem na estrutura da vida conjunta de
muitos. Desta forma, o conjunto de seres humanos interdependentes tem um
movimento próprio e uma regularidade que são mais fortes do que a vontade e
os planos das pessoas individualmente consideradas.
As tensões emergem de impulsos emocionais à curto prazo, como a fome, e
impulsos superegóicos a longo prazo, como o desejo de propriedade, segurança
ou de uma posição social elevada que confere poder ou superioridade sobre os
demais. Estas tensões se tornam ainda mais fortes em relação à sua capacidade
de promover mudanças quando o padrão de vida da sociedade está acima da
satisfação das necessidades elementares. Quando o monopólio econômico se
liga ao monopólio da força física, os instrumentos de violência a disposição de
alguns lhes permite negar aos outros o que necessitam ou mesmo explorá-los
e subjugá-los. As tensões que surgem nestas situações são as responsáveis por
gerar mudanças estruturais na sociedade.
Cada passo na história humana foi determinado pelos desejos e planos das
pessoas isoladas; mas nosso padrão de comportamento e nossa configuração
psicológica não foi pretendido por nenhuma pessoa em particular. Dessa
maneira, toda a história da humanidade perfaz seu trajeto:
- de planos emergindo, mas não planejada.
- movida por propósitos, mas sem finalidade.

Exercícios
Questão Principal: Quais as novas bases estabelecidas por Elias para explicar
as origens das formações sócio-históricas?
Questões Específicas:
1.Caracterize as formas equivocadas de explicar as formações históricosociais e de onde deriva o equívoco delas?
2.Caracterize a ordem social numa perspectiva relacional?
3.Como se efetua a formação da individualidade?
4.Caracterize o padrão de autoimagem do homem moderno e qual a sua
principal limitação?
5.Por que Elias afirma que o ser humano é por natureza um ser social?
6.De que forma Elias explica as mudanças na ordem social?
7.O que condiciona o espaço de influência dos indivíduos nos acontecimentos
históricos?
8.Qual a origem do poder e quais são os seus impactos sobre a conduta
humana?
9.De que forma a individualidade e o condicionamento social se relacionam?
10.Como Elias caracteriza o perfil do trajeto da história da humanidade?
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Bourdieu

Campo social, habitus e classe

Texto-referência:
BOURDIEU, P. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas:
Papirus, 1996. (pag. 13 a 33)
O estruturalismo é um ponto de vista objetivista, pois suas explicações partem
da ideia de estrutura como realidades que existem objetivamente e impõem sua
lógica, do exterior, aos agentes sociais. Buscando reformular o estruturalismo,
Bourdieu criou o estruturalismo construtivista propondo que no mundo social
existem estruturas objetivas, independentes da vontade e da consciência dos
agentes, que são capazes de orientar as práticas e as representações destes
agentes, mas estas estruturas e os esquemas de percepção, pensamento e ação
são construídas pela sociedade.
Marx e Bourdieu compartilharam uma abordagem da ordem social através
do paradigma da dominação e conceberam a realidade social como um conjunto
de relações de força entre classes historicamente em luta umas com as outras.
O que impede que a análise de Bourdieu seja caracterizada como marxista é a
importância atribuída às relações de sentido, aos bens simbólicos, à dominação
simbólica nas relações de classe.
Neste sentido, Bourdieu integra no seu trabalho elementos da abordagem
weberiana onde o conceito de legitimidade é essencial, pois permite
compreender como os dominados aceitam a dominação e se sentem solidários
dos dominantes num mesmo consenso sobre a ordem estabelecida. Outra
aproximação com a abordagem weberiana foi a adoção do realismo analítico
e do método hipotético dedutivo no processo de produção do conhecimento.
Por fim, Bourdieu adotou a concepção de sociologia fundada por Durkheim
que definiu a sociologia como o estudo dos fatos sociais entendidos como
toda maneira de fazer, fixada ou não, que exerce sobre o indivíduo uma coação
externa. Neste estudo, dois princípios enunciados por Durkheim são essenciais:
é preciso considerar os fatos sociais como coisas e é preciso explicar os fatos
sociais pelos fatos sociais. O objetivo de detectar as regularidades, mais do que
leis, também foi trazido de Durkheim.
Visando evitar cair na armadilha do positivismo absoluto e do universalismo
atemporal, Bourdieu propôs que para capturar a lógica mais profunda do
mundo social devemos submergir na particularidade da realidade empírica
analisada, historicamente situada e datada. Assim, a análise do espaço social
é necessariamente uma análise de história comparada, que se interessa pelo
presente, e de antropologia comparativa, que se interessa por uma certa
região cultural, e cujo objetivo é apanhar o invariante, a estrutura, na variedade
observada. As análises comparativas sempre deverão levar em conta os sistemas,
pois o que comumente chamamos de distinção de porte e de maneiras,
freqüentemente considerada como inata, é de fato uma diferença, propriedade
relacional que só existe em relação a outras propriedades.
Buscando superar a concepção marxista de diferenciação social, assentada
no critério econômico, e a concepção weberiana, assentada nas dimensões de
poder, prestígio e riqueza, Bourdieu propõe que o mundo social deve ser visto
como um espaço construído em função de princípios de diferenciação ou de
distribuição constituídos pelo conjunto das propriedades que agem no universo
social considerado.
Esta concepção de diferenciação constitui o fundamento da noção de espaço,
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conjunto de posições distintas e coexistentes, definidas umas em relação às
outras por sua exterioridade mútua e por relações de proximidade e de ordem.
Os agentes são assim definidos em função das posições que ocupam neste
espaço. Por exemplo, várias características dos membros da pequena burguesia
são deduzidas do fato de que ela ocupa uma posição intermediária entre duas
posições extremas sem serem identificáveis com uma ou com outra.
O espaço social deve ser visto como um espaço multidimensional de posições
onde os agentes se distribuem nele e organiza-se de acordo com três dimensões:
o volume global de capital que os agentes possuem, incluindo todas as formas
de capital, a estrutura de seu capital, ou seja, de acordo com o peso relativo
dos distintos tipos de capital no volume global de seu capital e, a evolução, no
tempo, do volume e da estrutura de seu capital.
A noção de capital, desenvolvida por Bourdieu, está ligada à abordagem
econômica. O capital se acumula por meio das operações de investimento,
transmite-se pela herança e permite extrair lucros segundo a oportunidade que
o seu detentor tiver de operar as aplicações mais rentáveis.
Bourdieu propõe a existência de 4 tipos de capital: (1)econômico constituído pelos diferentes fatores de produção e pelo conjunto dos bens
econômicos: renda, patrimônio e bens materiais; (2)cultural – qualificações
intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou transmitidas pela família que
podem existir sob a forma de uma facilidade de expressão em público, posse
de quadros ou obras ou a posse de títulos acadêmicos; (3)social – conjunto
de relações sociais de que dispõe um indivíduo conquistadas a partir de um
trabalho de sociabilidade envolvendo convites recíprocos,atividades de lazer
em comum, etc; e (4)simbólico – conjuntos de rituais ligados à honra e ao
reconhecimento necessário para garantir ao agente a legitimidade da posse das
três outras formas de capital.
Nas sociedades modernas, os principais princípios de diferenciação são o
capital econômico e o capital cultural. Bourdieu elaborou uma análise do espaço
social destas sociedades distribuindo seus agentes ou grupos em função da sua
posição nas distribuições estatísticas de acordo com estes dois princípios de
diferenciação. Ao sistema de separações diferenciais, que definem as distintas
posições nos dois sistemas principais do espaço social, corresponde um sistema
de separações diferenciais nas propriedades dos agentes, ou seja, em suas
práticas e nos bens que possuem. Nesta análise, Bourdieu chegou às seguintes
conclusões quanto às propriedades dos agentes distribuídos entre as distintas
frações de classe:
• A classe dominante se distingue por uma dotação elevada de capital dos
diferentes tipos. Ao definir o que é a cultura legítima, esta classe sabe jogar com
a distinção para afirmar uma identidade própria e impor a todos, legitimando-a,
uma certa visão de mundo social. A fração dominante da classe dominante se
caracteriza por uma predominância do capital econômico, enquanto a fração
dominada é mais provida de capital cultural.
• A pequena burguesia encontra sua unidade na sua vontade de ascensão
social. No que se refere à cultura, a pequena burguesia é bastante desprovida de
autonomia, respeita profundamente a ordem estabelecida e mostra-se rigorista
em matéria de moral. Manifesta, por esta razão, uma boa vontade cultural, que
reside na imitação da classe dominante.
• Por fim, as classes populares se definem pela quase ausência de capital,
sob qualquer forma. Elas são condenadas a escolha do necessário. O valor que
funda a unidade do grupo é a virilidade e a aceitação da dominação.
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Caracterizando ainda as sociedades modernas, Bourdieu identificou que
a evolução da divisão social do trabalho levou à criação de universos sociais
obedecendo ao processo de diferenciação das funções religiosas, econômicas,
jurídicas, políticas, etc. Nas sociedades modernas altamente diferenciadas,
o espaço social passou a ser constituído por um conjunto de campos sociais
relativamente autônomos e a posição dos agentes sociais num campo depende
das suas posições nos demais campos sociais. Bourdieu salienta, no entanto, que
o campo econômico vem ganhando cada vez mais autonomia e sua lógica de
funcionamento vem penetrando cada vez mais nos outros campos: o campo
artístico se tornou cada vez mais um mercado e o campo burocrático não
conseguiu se isolar dos poderes econômicos.
Segundo Bourdieu, a vida em sociedade supõe que o indivíduo seja
socializado, ou seja, que o indivíduo realize a aprendizagem das relações
sociais entre os homens e das normas, valores e crenças de uma sociedade
ou coletividade. As normas designam as regras e usos socialmente prescritos,
caracterizando as práticas de uma coletividade: linguagem, regras de polidez,
comportamentos corporais, etc. Os valores são coisas ou maneiras de ser
considerados como desejáveis e que orientam as ações e os comportamentos
de uma sociedade ou de um grupo social; o sentido da honra, da justiça e o amor
ao próximo são alguns exemplos.
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A socialização é caracterizada pela formação do habitus, definido
por Bourdieu da seguinte forma:
“sistemas de disposição duradouros e transponíveis, estruturas
estruturadas dispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é,
como princípios geradores e organizadores de práticas e representações
que podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a
visada consciente de fins e o controle expresso das operações necessárias
para atingí-los, objetivamente “reguladas”e “regulares”, sem ser em
nada o produto da obediência a regras e sendo tudo isso, coletivamente
orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um maestro”.

As disposições são atitudes, inclinações para perceber, sentir, fazer e pensar,
interiorizadas pelos indivíduos e que funcionam como princípios inconscientes
de ação, percepção e reflexão. A interiorização constitui um mecanismo essencial
da socialização. Na medida em que os comportamentos e valores aprendidos
passam a ser considerados óbvios, a interiorização permite ao indivíduo agir
sem ser obrigado a lembrar-se explicitamente das regras que é preciso observar
para agir.
Ao recebermos uma educação, ela está sempre ligada a uma posição de classe.
Assim, adquirimos disposições para reproduzir espontaneamente as relações
sociais existentes no momento da aprendizagem. Assim, o habitus pode ser
considerado um mecanismo de interiorização da exterioridade. A socialização,
realizando a incorporação dos habitus de classe, produz a filiação de classe dos
indivíduos, reproduzindo a classe enquanto grupo que compartilha o mesmo
habitus.
Entre todas as ações pedagógicas que sofremos, as mais decisivas são as
que ocorrem na infância, no contexto da família, e são responsáveis por inculcar
um habitus primário. À medida que este primeiro programa é inscrito em um
agente, este tende a perceber cada vez mais as experiências novas em função do
seu habitus primário, de tal modo que as disposições já adquiridas condicionam
a aquisição posterior de novas disposições. Cada aquisição nova se integra ao
conjunto, num só habitus, que não para de adaptar-se e ajustar-se em função
das necessidades inerentes às situações novas e inesperadas. Isto implica que
nossas práticas e representações não são nem totalmente determinadas (os
agentes fazem escolhas) e nem totalmente livres (as escolhas são orientadas pelo
habitus). As diferenças de personalidade individual são apenas uma variante de
uma personalidade social, sendo esta o produto de um habitus de classe. Este
desvio da personalidade individual em relação ao habitus “normal” está ligado à
posição e a história de cada indivíduo.
O conceito de habitus permite superar a dicotomia objetivismo e
subjetivismo, pois as práticas deixam de ser vistas apenas como uma simples
execução de normas. As práticas passam a traduzir um sentido prático do jogo
que adquirimos através do habitus: a aptidão para mover-se, agir e orientar-se de
acordo com a posição ocupada no espaço social, segundo a lógica do campo e
da situação nos quais se está implicado, e isso sem recorrer à reflexão consciente,
graças às disposições adquiridas.
O habitus é um princípio gerador e unificador que retraduz as características
intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em
um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens e de práticas. Constitui,
deste modo, um esquema classificatório envolvendo princípios de visão e de
divisão e gostos diferentes, que estabelece as diferenças entre o que é bom e
mau, entre o bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar. No entanto,
uma vez que cada fração de classe possui o seu habitus específico, o mesmo
comportamento ou o mesmo bem pode parecer vulgar para uma pessoa e
ostentatório para outra pessoa. Na análise do estilo de vida das frações de classe
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das sociedades modernas, Bourdieu concluiu:
• Os membros da classe dominante são dotados de um habitus fundado
na noção de distinção assentada na boa apresentação corporal, uso correto
da língua, a escolha da mobília da casa ou do lugar onde passam as férias. Os
detentores de capital econômico manifestam sua abastança pela detenção de
signos culturais legítimos como viagens, a posse de obras de arte ou de carros de
luxo. Os detentores de capital cultural manifestam sua distinção pelas leituras,
pelo amor a música clássica ou pelo interesse no teatro.
• Ao contrário da moral austera da produção e da acumulação, constitutiva
da antiga burguesia e fundada na abstinência, na sobriedade, na poupança e no
cálculo, a nova burguesia adere a uma moral hedonista de consumo, baseada no
crédito, na despesa e no gozo. O habitus dos membros da pequena burguesia se
caracteriza pelo voluntarismo rigorista ligado a sua vontade de ascensão social.
A pequena burguesia ascendente desenvolve um habitus comparável ao da nova
burguesia e se baseia no dever de prazer que se traduz na escuta do corpo, no
relaxamento e numa alimentação saudável e equilibrada. A pequena burguesia
em declínio se distingue pelas suas preferências mais austeras e tradicionais, em
que predominam valores como o trabalho, a ordem, o rigor e a minúcia.
• As classes populares têm um habitus marcado pelo sentido da
necessidade e da adaptação a essa necessidade. A submissão à urgência os
inclina para a gratuidade dos exercícios estéticos. Seu habitus é marcado também
pela valorização da força física como dimensão da virilidade, levando a escolha
de alimentos fortes e a atração por exercícios de força.
O habitus, ao repassar para os indivíduos as categorias nas quais descrevemos
o universo social e nossas práticas e representações, contribui para constituir
o campo como mundo significante, dotado de sentido e de valor. Assim, a
realidade social existe nas coisas e nos cérebros, nos campos e no habitus, no
exterior e no interior dos agentes. O mundo social me parece natural, pois é ele
que produziu as categorias que eu lhe aplico. O sentido das ações mais pessoais
não pertence ao sujeito que as realiza, mas ao sistema completo de relações nas
quais e pelas quais elas se realizam. Ao apresentarem explicações para as suas
práticas, os indivíduos não estão conscientes dos determinismos que produzem
o seu discurso. A sociologia, ao buscar desvelar estes determinismos, se opõe
a toda a filosofia humanista e racionalista que vê no homem um ser dotado de
razão capaz de dominar o seu destino com toda a liberdade.
Numerosas instituições, muitas vezes concorrentes, contribuem para criar ou
modificar estas categorias de percepção, pois esta vontade de impor a maneira
legítima de ver o mundo é um móvel de luta. Neste conflito, o Estado possui um
papel de destaque: seu trabalho de codificação, tanto na área legislativa quanto
administrativa, produz esquemas de percepção para designar a realidade.
Assim, por exemplo, a própria linguagem na qual nós nos comunicamos não é
sociologicamente neutra, encerrando no seu vocabulário e sintaxe uma maneira
de ver o mundo.
De forma sintética, um campo pode ser definido como uma rede ou uma
configuração de relações objetivas entre posições. Essas posições são definidas
objetivamente em sua existência e nas determinações que elas impõem aos
seus ocupantes, agentes ou instituições, por sua situação atual ou potencial na
estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital ou poder cuja posse
comanda o acesso aos lucros específicos que estão em jogo no campo e, ao
mesmo tempo, por suas relações objetivas com as outras posições.
Em termos analíticos, o campo social pode ser analisado como um jogo,
onde indivíduos dotados de capitais específicos se enfrentam visando acumular
cada vez mais a forma de capital que garante a dominação no campo. Os
jogadores se deixam levar pelo jogo e suas estratégias dependerão do volume
do seu capital e também da estrutura deste, respeitando as regras do jogo. A
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estrutura do campo, num dado momento da história, mostra a relação de forças
entre os agentes e, enquanto os indivíduos em posição dominante optarão por
estratégias de conservação desta estrutura, os dominados buscarão mudar as
regras do jogo, desacreditando a forma de capital sobre a qual repousa a força
do adversário.
Os estudos de mobilidade social, que avaliam a circulação dos indivíduos
entre categorias ou classes sociais, revelam uma forte tendência à reprodução
social, pois o número de indivíduos que possuem o mesmo status dos seus pais
predomina. Essa reprodução da ordem e da estrutura social se explica pelas
múltiplas estratégias que os agentes sociais mobilizam para a conservação ou
para a apropriação de capital, sob suas diferentes espécies. Estas estratégias
podem ser sintetizadas da seguinte forma:
- investimento biológico - controle do número de filhos e a adoção de
práticas visando evitar a doença e promover a saúde;
- sucessão - esforço de transmitir o patrimônio material entre as gerações
com o mínimo de perda possível;
- educativas -esforço de produzir agentes sociais dignos e capazes de
receber a herança do grupo;
- investimento econômico - ações orientadas para a perpetuação ou
aumento de qualquer forma de capital (ex.: estratégias matrimoniais),
- investimento simbólico - reprodução de esquemas de percepção mais
favoráveis para aumentar o capital de reconhecimento.
Nas sociedades capitalistas contemporâneas, o capital econômico e o
cultural (título acadêmico) tendem a substituir o poder direto e pessoal sobre
os indivíduos. A presença de um Estado burocrático impessoal modifica as
estratégias de reprodução, conferindo ao modo de reprodução escolar uma
predominância incontestável. Tradicionalmente, o recrutamento dos dirigentes
se operava no âmbito da família, doravante ele se baseia principalmente nos
títulos acadêmicos. Por esta razão, os detentores de patrimônios passam a
realizar investimentos educativos.
A posição das diferentes classes no espaço social é modificada pela evolução
estrutural da sociedade. As estratégias de reprodução são afetadas pela trajetória
coletiva do grupo. Assim, o declínio relativo do grupo dos operários introduziu
modificações nas condições de transmissão do status social entre as gerações:
muitos filhos de operários têm a impressão de que a identidade sobre a qual se
apoiavam os seus pais atravessa uma crise profunda, a ponto de não poderem
adotar esta identidade; destinados a um declínio inevitável, os agricultores
tradicionais vivem também uma crise de reprodução, marcada pela vontade
dos filhos de mudar o status social. O mesmo ocorre também com a pequena
burguesia tradicional declinante e, ao contrário, a nova pequena burguesia se
inscreve numa trajetória ascendente.
O princípio de diferenciação proposto por Bourdieu, a partir da análise do
espaço social, além de descrever as realidades classificadas, busca as propriedades
determinantes que permitem predizer as outras propriedades e distinguem e
agrupam os agentes que mais se pareçam entre si e que sejam tão diferentes
quanto possível dos integrantes de outras classes. As classes produzidas
recortando as regiões do espaço social agrupam agentes tão homogêneos
quanto possível, não apenas do ponto de vista de suas condições de existência,
mas também do ponto de vista de suas práticas culturais, de consumo, de suas
opiniões políticas, etc.
Este modelo de análise define distâncias que predizem encontros, afinidades,
simpatias e desejos entre as pessoas. As pessoas do alto do espaço social
têm pouca probabilidade de se aproximar das que se situam embaixo, pois
há pouca probabilidade de se encontrarem e, se elas se encontrarem, não se
compreenderão e não agradarão umas às outras. Por outro lado, a proximidade
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predispõe à aproximação. As pessoas de um setor restrito do espaço serão mais
próximas por suas propriedades, disposições e gostos, mais inclinadas a se
aproximar e mais fáceis de abordar e mobilizar.
Estas classes teóricas, mais do que os recortes conforme sexo, etnia, renda,
etc., estão predispostas a se tornarem classes na visão marxista, isto é, um grupo
mobilizado para objetivos comuns e particularmente contra outra classe. No
entanto, Marx cometeu o erro de dar um salto da existência na teoria à existência
na prática. A proximidade no espaço social não engendra automaticamente a
unidade: ela define apenas uma potencialidade objetiva ou uma classe provável.
Negar a existência de classes, como dizer que todo mundo pertence a classe
média, é negar a existência de diferenças. Entretanto, o fato de termos de admitir
que exista diferença não nos obriga a dizer que as classes sociais têm existência
própria. Na realidade, o que existe é um espaço social de diferenças, no qual
as classes existem de modo virtual, não como um dado, mas como algo que
se fazer. As classes sociais são apenas classes lógicas, determinadas a partir
da delimitação teórica de um conjunto homogêneo de agentes que ocupam
posição idêntica no espaço social.
A classe real só se constitui a partir de um trabalho político de mobilização,
sendo resultado da luta de classificações como luta propriamente simbólica e
política para impor uma visão de mundo social. Se o mundo social com suas
divisões é algo que os agentes sociais têm a fazer, individual e, sobretudo,
coletivamente, na cooperação e no conflito, resta que estas construções não
se dão no vazio social. A posição ocupada no espaço social, isto é, na estrutura
de distribuição de diferentes tipos de capital comanda as representações desse
espaço e as tomadas de posição nas lutas para conservá-lo ou transformá-lo. O
espaço social é a realidade primeira e última que comanda até as representações
que os agentes sociais podem ter dele.
Por fim, abordaremos alguns pontos traçados por Bourdieu a respeito da
manutenção da coerência da prática coletiva e a reprodução social. Em função do
habitus, cada agente, obedecendo a um gosto pessoal e realizando o seu projeto
individual, concorda espontaneamente e sem saber com milhares de outros que
pensam como ele. A prática coletiva deve sua coerência e a sua unidade ao efeito
do habitus.
Além disso, o habitus ajusta as chances efetivas e as motivações subjetivas:
ele dá a ilusão da escolha ao passo que os indivíduos apenas mobilizam o habitus
que os modelou. Esta interiorização das chances objetivas envolve basicamente
um processo onde os indivíduos passam a conhecer o que é feito para eles e
para o que eles são feitos e desempenha um papel chave nas estratégias sociais,
na escola, no mercado de trabalho, no mercado matrimonial, na ciência e na
política. O habitus produz desta forma uma exteriorização da interiorização.
Apesar de promover nos agentes um comportamento de tal maneira que
as relações objetivas entre classes se perpetuam, o habitus também é sensível
à mudança social. Enquanto persistem as condições objetivas de formação do
habitus, este continua adaptado a essas condições e os agentes adotam práticas
corretamente ajustadas às situações que ele pode encontrar nos campos onde
atua habitualmente. Mas se as condições se modificam, surge uma defasagem
do habitus em relação às condições novas e o agente passa a cometer enganos,
trapalhadas e dizer coisas inconvenientes. Ocorre então, um processo de
reestruturação do habitus a partir da trajetória social percorrida pelos agentes,
isto é, pela experiência vivida e interiorizada.

Exercícios
Questão Principal: De que forma Bourdieu propõe a articulação entre
objetivo e subjetivo em sua teoria?
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Questões Detalhadas:
1.Caracterize a filiação teórica de Bourdieu.
2.Discorra sobre a afirmativa de Bourdieu de que o real é relacional.
3.O que é o espaço social e como ele se estrutura?
4.Quais as conclusões de Bourdieu na análise do espaço social das sociedades
modernas?
5.O que é o habitus, qual a sua origem e qual o resultado do seu papel
unificador?
6.De que forma o habitus se relaciona à constituição dos sistemas simbólicos?
7.De que forma Bourdieu propõe a análise do campo social como um jogo?
8.De que forma a constituição das classes sociais está relacionada com a
posição no espaço social e como a classe real se difere da virtual?
9.O que atribui coerência à prática coletiva ?
10.Como se caracteriza o processo de reprodução do mundo social?
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Ação e Interação

O interacionismo simbólico e a etnometodologia

Texto-referência:
COULON, A. Etnometodologia. Madrid: Cátedra, 1998 (pg.21 a 52)
Coulon inicia sua abordagem a respeito da etnometodologia, propondo
que a relação entre ator e situação pode ser analisada a partir do paradigma
normativo ou do paradigma interpretativo. A Teoria da Ação Social, desenvolvida
por Parsons, seria um exemplo do paradigma normativo. Parsons propõe a
explicação da ordem social e sua reprodução em cada encontro interpessoal
a partir das noções de que compartilhamos valores, que estão acima de nós e
que nos governam, e buscamos nos acomodar às regras da vida comum para
evitar angústias e sanções. A etnometodologia, por outro lado, é um exemplo do
paradigma interpretativo e propõe que a relação entre o ator e a situação nasce
a partir dos processos de interação, ou seja, não está baseada nem no conteúdo
da cultura e nem nas regras sociais.
Schutz, um dos primeiros a defender o uso da abordagem etnometodológica,
propôs, a partir da Teoria Geral da Reciprocidade, que o mundo social é o da
vida cotidiana das pessoas, que têm seus atos realizados, em sua maioria,
maquinalmente e não ficam se questionando a respeito da constituição do
mundo. Neste contexto, os atores nunca veem os mesmos objetos da mesma
forma, pois não possuem os mesmos pontos de observação, as mesmas
motivações e nem as mesmas intenções ao olhar os objetos. Isto, no entanto, não
impossibilita a existência de um conhecimento intersubjetivo entre os atores em
interação, uma vez que seus pontos de vista são intercambiáveis e, de modo
geral, os atores acreditam que os demais compartilhem com eles as mesmas
motivações e interesses, atribuindo à vida desses atores um caráter social.
A abordagem da etnometodologia propõe que o processo de produção
de conhecimento sociológico a respeito da relação entre ator e situação deve
priorizar o ponto de vista dos atores, porque é justamente por meio do sentido
que eles dão aos objetos, às pessoas e aos símbolos que os rodeiam, que eles
fabricam seu mundo social. O significado social do que vivemos resulta da
necessidade de atribuirmos sentido às nossas ações e às ações dos demais, no
curso de nossas interações. Assim, a interação social constituiria um ambiente
de negociação de sentidos que seriam reconstruídos permanentemente com
o objetivo de viabilizar a interpretação do mundo de acordo com as novas
situações encaradas pelos atores. Disto, resulta o fato de que o mundo que
buscamos analisar é continuamente descrito e redescrito pelos seus membros.
Outra teoria que explicita os pressupostos da abordagem etnometodológica
é a Teoria da Etiqueta. Segundo essa teoria, quando as pessoas são etiquetadas
como marginais, o desvio não é considerado uma característica da pessoa,
pois resulta de definições instituídas pela reação da sociedade diante de atos
definidos pela sociedade como marginais. A construção social desta etiqueta
envolveria tanto os que se ocupam dos marginais e os etiquetam quanto os
próprios marginais que se etiquetam a si mesmos, confirmando com suas
condutas a etiqueta adquirida inicialmente.
Cabe, por fim, destacar que este caráter social do processo de construção da
etiqueta faz com que a definição do que é um ato marginal mude com o tempo e
em função de tratarmos de distintas sociedades. Assim, mulher usar saia era algo
condenado socialmente no Brasil no passado, e hoje é algo plenamente aceito
pela sociedade.
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De forma sintética, concluímos que, contrariamente a sociologia que
buscava saber como as pessoas atuam em situações previamente definidas e
existentes antes de suas interações, a etnometodologia busca saber como as
pessoas percebem, descrevem e propõem juntas uma definição de situação.
Assim, ao contrário do que afirma Durkheim, os fatos sociais não se impõem
como uma realidade objetiva e não constituem um objeto estável, pois são um
produto da atividade dos homens que põem em prática seu conhecimento, seus
procedimentos e regras de conduta.
A etnometodologia constitui a busca empírica dos métodos empregados
pelos indivíduos para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar as ações de todos
os dias. Neste contexto, as descrições científicas dos fenômenos cotidianos,
baseadas no paradigma normativo, são vistas como caracterizações deformadas
daquilo que ocorre, pois ignoram a experiência prática do ator, considerando-o
como um ser irracional. Os conceitos da abordagem normativa como normas,
regras e estruturas derivam da suposição de que existe um mundo exterior de
significados independente das interações sociais. Em lugar de formular hipóteses
de que os atores seguem as regras, os etnometodólogos buscam analisar os
métodos por meio dos quais os atores atualizam estas regras. A etnometodologia
substitui, dessa forma, a hipótese da permanência do objeto pela de processo e
este processo é o que as faz observáveis e descritíveis.
Nesta caracterização de como os atores atualizam as regras sociais tornase fundamental observar como os atores produzem e tratam a informação
durante as interações sociais e utilizam a linguagem como recurso, ou seja, como
fabricam um mundo racional para viver nele. A vida social é construída por meio
da linguagem, onde a indexação destaca o fato de que, mesmo que as palavras
tenham um significado trans-situacional, elas possuem um significado distinto
em cada situação particular. Estes significados provêm de fatores contextuais
como a biografia do locutor, sua intenção imediata, a reação única que mantém
com o seu ouvinte e as conversas passadas.
Assim, a linguagem cotidiana possui um sentido ordinário que a gente
compreende sem dificuldade, mas é o conhecimento das circunstâncias do
enunciado que nos permite atribuir-lhe um sentido preciso. Falar de indexação
significa que o significado é sempre local e que não há o que ser generalizado.
Durante as entrevistas realizadas pelos sociólogos, as palavras e as frases
não têm o mesmo sentido para todos. O sociólogo se encontra diante de
uma tarefa infinita de substituição de expressões indexadas por expressões
objetivas. Coulon faz, então, uma análise do sentido da palavra “etc.” para
ressaltar a importância do fenômeno da indexação. O uso do “etc.” requer que
o falante e o ouvinte assumam a existência de significados comuns do que se
diz quando as descrições se consideram evidentes. Existe, portanto, um saber
comum socialmente distribuído que é denominado pelo caráter retrospectivoprospectivo dos acontecimentos.
Este processo de descrição e constituição do quadro social envolve uma
prática de reflexividade realizada pelos atores sociais. No curso de nossas
atividades diárias, à medida que expomos nossas ideias, estamos construindo o
sentido, a ordem e a racionalidade do que estamos fazendo em cada momento.
Assim, descrever uma situação é construí-la e fazer uma interação é dizê-la. As
normas sociais e códigos de conduta não são, portanto, algo externo a situação
social vivida pelos atores, mas algo prático com enunciados indexados. Não se
pode separar o código daquilo que é codificado, ou seja, o proibido é definido
por meio das ações no momento em que se corre o risco de transgredir aquilo
que é proibido.
As atividades realizadas pelos atores para produzir as situações da sua vida
organizada são idênticas aos procedimentos utilizados para descrever estas
mesmas situações. Esta reflexividade não deve, no entanto, ser confundida com
a reflexão. O fato das pessoas terem práticas reflexivas, não significa que refletem
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sobre o que fazem, pois os membros dos grupos sociais não têm consciência do
caráter reflexivo das suas ações.
Esta reflexividade supõe uma equivalência entre a compreensão e a expressão
desta compreensão e o suporte desta equivalência pode ser denominado
de account. Descrevo uma cena da minha vida cotidiana, não para explicar o
mundo, mas porque, ao fazer esta descrição, construo o mundo em que vivo.
Assim, dou a entender o sentido de minhas ações e viabilizo sua compreensão.
A accountability faz com que o mundo social seja descritível e inteligível,
viabilizando sua análise.
Nas análises de entrevistas, enquanto os sociólogos da abordagem normativa
tomam os informes como descrições da realidade, interpretando os discursos ao
pé da letra ou dando lhes significados ocultos, os etnometodólogos analisam
a accountability na perspectiva do caráter contínuo da construção do mundo.
Assim, por exemplo, apesar de nascermos em um corpo de homem ou mulher,
após o nascimento temos que nos converter em uma menina ou um menino
e exibir continuamente o caráter de nossa masculinidade ou feminilidade.
A accountability é, neste contexto, a exibição da personalidade sexual nas
condutas cotidianas. Estas reificações são disposições por meio das quais a
sociedade esconde de seus membros suas atividades de organização e os leva a
compreender seus traços como objetos independentes.
Por fim, um último ponto que merece ser abordado na etnometodologia é
a sua noção de membro. Neste contexto, a noção de membro deixa de fazer
referência ao pertencimento social e passa a focar o uso de uma linguagem
natural comum.

!

Converter-se em membro supõe afiliar-se a um grupo, a uma
instituição, o que requer um manejo progressivo da linguagem comum
do grupo ou da instituição. Esta afiliação é pautada pela particularidade
de cada um, sua maneira particular de debater com o mundo, de ser no
mundo e nas instituições sociais da vida cotidiana. Uma vez afiliados,
os membros não têm necessidade de se interrogar sobre o que fazem,
pois conhecem o que está implícito nas suas condutas e descrições da
realidade e aceitam as rotinas inscritas nas práticas sociais.

Assim, um membro passaria a ser visto como uma pessoa dotada de um
conjunto de procedimentos, de métodos, de atividades e de conhecimento, que
a faz capaz de inventar dispositivos de adaptação para dar sentido ao mundo
onde vive. Com uma frequência e insistência universal, os membros empregam
fórmulas destinadas a remediar o caráter de indexação das expressões e buscam
substituir as expressões indexadas por expressões objetivas.

Exercícios
Questão Principal: Qual o fundamento da relação entre ator e situação na
vida cotidiana?
Questões Específicas:
1.Qual a principal perspectiva do interacionismo simbólico?
2. De que forma Hegel sintetizou o processo de construção do sentido que os
indivíduos atribuem às suas ações?
3.De que forma o paradigma interpretativo se diferencia do interpretativo na
análise da conduta humana?
4.Como os indivíduos fabricam o seu mundo social a partir das interações
entre eles?
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5.Como os etnometodólogos e Durkheim se distinguem na explicação do
fato social?
6.De que forma as regras sociais passam a ser encaradas como um produto
da realização prática dos indivíduos?
7.Explique o fenômeno da indexação e qual seu impacto para produção de
conhecimento nas Ciências Sociais?
8.De que forma a reflexividade se diferencia da reflexão?
9.Porque o accountability marca o caráter contínuo de construção do mundo
social?
10.Oque é ser membro de um grupo segundo o interacionismo simbólico?
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Giddens

Teoria da estruturação da sociedade

Texto-referência:
GIDDENS, A. A constituição da sociedade. São Paulo: Martins Fontes,
1989 (pg. XII a XLII)
Buscando fundamentar seu esforço empregado na constituição da Teoria
da Estruturação, Giddens inicia sua discussão com um histórico da evolução das
Ciências Sociais nas últimas 6 décadas. Logo após a II Guerra Mundial, houve
um amplo consenso a respeito da natureza e das tarefas das ciências sociais,
onde predominada a sociologia norte-americana. Neste contexto, Parsons
estabeleceu um enfoque para a teoria social combinando funcionalismo e
uma concepção naturalista de sociologia. Tendo como precursores Durkheim,
Weber e Pareto, sua obra teve com principal eixo a elaboração de um sistema
de coordenadas de ação. A principal crítica ao trabalho de Parsons foi o fato de
negligenciar fenômenos que eram fundamentais para Marx: divisão, conflito e
poder de classe.
Na década de 1960, no lugar deste consenso surgiu uma variedade de
perspectivas teóricas concorrentes relacionadas ao interacionismo simbólico,
à fenomenologia, à teoria crítica dos filósofos de Frankfurt e à hermenêutica,
já presente anteriormente na obra de Weber. Nessas perspectivas, Giddens
destaca os seguintes temas comuns: a valorização do caráter ativo e reflexivo
da conduta humana resultante da rejeição à tendência ortodoxa de ver o
comportamento humano como resultante de forças que os atores não controlam
e nem compreendem e a valorização da linguagem, faculdades cognitivas e a
interpretação de significado na análise da agência humana e das instituições
sociais para elucidar os processos concretos da vida social.
No desenvolvimento da Teoria da Estruturação, Giddens defendeu a
formulação de uma nova perspectiva para as ciências sociais distante dos
fundamentos das ciências naturais. Tanto cognitiva quanto praticamente as
ciências sociais parecem nitidamente inferiores às ciências naturais, mas é
preciso aceitar que as ciências sociais não devem ser uma réplica das ciências
naturais e não existem leis universais nas Ciências Sociais.
Assim, o tema da generalização do conhecimento produzido ganhou
especial atenção. Segundo Giddens, quem desejar aplicar à Teoria Social a ideia
de que a única forma de teoria é a exprimível como um conjunto de leis ou
generalizações dedutivamente relacionadas é obrigado a reconhecer que, por
enquanto, não existe teoria social. A maior parte do que tomamos atualmente
como teoria social acaba sendo mais esquemas conceituais do que proposições
explanatórias de um tipo generalizante.
Giddens, no entanto, defende que a descoberta de generalizações não é a
totalidade e nem a finalidade suprema da Teoria Social, pois:
• A maioria das perguntas “Por quê?” não precisa de generalizações para ser
respondida e nem as respostas implicam que deva existir alguma generalização
ao alcance de vistas, que poderá ser invocada para dar suporte a elas.
• Algumas generalizações sustentam-se porque os próprios atores às
conhecem e as aplicam em seu desempenho. O observador cientista social não
tem de descobrir tais generalizações, embora possa dar-lhes uma nova forma
discursiva.
• Outras generalizações referem-se a circunstâncias, as quais são ignoradas
pelos agentes e que atuam efetivamente sobre eles, independentemente do
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que os agentes possam acreditar que têm pela frente. Os sociólogos estruturais
tendem a interessar-se apenas pelas generalizações deste tipo.
Seu esforço de distanciar a concepção das ciências sociais dos fundamentos
das ciências naturais envolveu ainda uma discussão a respeito do caráter crítico
e transformador que as ciências sociais possuem sobre a realidade social. Nas
Ciências Sociais, as circunstâncias, que fundamentam as generalizações sobre o
que ocorre aos agentes, são mutáveis no tocante ao que eles podem aprender
a fazer acontecer de modo inteligente. Disso deriva o impacto transformativo
que as Ciências Sociais podem ter sobre o seu objeto de estudo e a necessidade
de valorizar a análise do que os atores sabem sobre as razões por que atuam e
como atuam e a necessidade de reformular as concepções de ser humano, fazer
humano, transformação social e reprodução social.
As condições causais envolvidas na conduta social humana são instáveis
com relação ao próprio conhecimento ou crença que os atores têm sobre as
circunstâncias de sua própria ação. A chamada profecia autorrealizadora, a
concretização de algo como simples efeito de ter sido esperado, é um fenômeno
genérico nas ciências sociais. Nesse contexto, Giddens defende que nas Ciências
Sociais ocorre uma dupla hermenêutica, pois as teorias e as descobertas não
podem ser mantidas totalmente separadas do universo de significado e ação de
que elas tratam.
Os atores leigos são teóricos sociais, cujas teorias ajudam a constituir as
atividades e instituições que são o objeto de estudos dos cientistas sociais.
Não existiria, portanto, uma linha divisória clara entre a reflexão sociológica
esclarecida executada por atores leigos e as diligências similares por parte de
especialistas. Dada a dupla hermenêutica, a formulação da ciência social como
teoria crítica não seria uma opção. As teorias e descobertas seriam suscetíveis de
ter consequências práticas e políticas independentemente de o observador ou
estrategista decidir que elas podem ou não ser aplicadas a uma dada questão
prática.
A contínua interpenetração da reflexão dos processos sociais com o universo
dos eventos que elas descrevem, fato que não ocorre no mundo da natureza
inanimada, seria a razão das ciências sociais parecerem não gerar conhecimentos
originais e das teorias e ideias produzidas no passado conservarem sua
pertinência até os dias de hoje. As melhores e mais interessantes ideias nas
Ciências Sociais participam na promoção do clima de opinião e dos processos
sociais que lhes dão origem; estão em maior ou menor grau entrelaçadas com
teorias em uso que ajudam a constituir aqueles processos; e não são claramente
distintas da reflexão ponderada que atores leigos empregam, na medida em que
discursivamente articulam teorias em uso.
As teorias na ciência natural são originais e inovadoras até o ponto em
que colocam em questão aquilo em que tantos atores leigos quanto cientistas
profissionais acreditavam previamente acerca dos objetos ou eventos a que
elas se referem. Mas as teorias nas Ciências Sociais têm de ser de algum modo
baseadas em idéias que já são sustentadas pelos agentes a que se referem. Assim,
tratamos de reflexões sobre uma realidade social que elas mesmas ajudam a
constituir e que está distanciada, e ao mesmo tempo permanece sendo parte,
de nosso mundo social.
A despeito da terminologia de Parsons de “quadro de referência de ação”,
não há dúvida de que em seu esquema teórico a sociedade predominou sobre
o sujeito, o agente humano cognoscitivo; supervalorizando uma abordagem
normativa. Por outro lado, ao atacarem o objetivismo, os influenciados pela
fenomenologia e pela hermenêutica acabaram inclinando-se para o lado do
subjetivismo extremo; supervalorizando a abordagem interpretativa. Para não
incorrer em tais erros, a Teoria da Estruturação propõe reconceituar o dualismo
entre objetivismo e subjetivismo como uma dualidade da estrutura. Assim, essa
Teoria reconhece que necessariamente o sujeito é descentrado. Isto não implica,
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no entanto, na evaporação da subjetividade num universo vazio de sinais,
pois as práticas sociais, ao penetrarem no espaço e no tempo, estão na raiz da
constituição do sujeito e da sociedade.
As capacidades reflexivas dos atores humanos de entender o que fazem
enquanto o fazem estão caracteristicamente envolvidas de modo contínuo no
fluxo da conduta cotidiana nos contextos da atividade social. No entanto, esta
reflexividade opera apenas parcialmente num nível discurso e está largamente
contida na consciência prática, que envolve todas as coisas que os atores
conhecem tacitamente sobre como continuar nos contextos da vida social sem
serem capazes de lhes dar uma expressão discursiva.
Nesse contexto, Giddens propõe que a rotina é um elemento básico da
atividade social cotidiana e que a natureza repetitiva das atividades executadas
de forma idêntica, dia após dia, é a base do caráter recursivo da vida social,
envolvendo a recriação constante das propriedades estruturadas da atividade
social via dualidade de estrutura a partir dos seus próprios recursos.
A rotinização seria ainda vital para os mecanismos psicológicos dos
indivíduos, pois forneceria um senso de confiança ou segurança que sustenta as
atividades cotidianas da vida social. Contida inicialmente na consciência prática,
a rotina introduziria convenções que estabilizariam o conteúdo potencialmente
explosivo do inconsciente e a monitoração reflexiva da ação que se exige dos
agentes. Estas convenções restringiriam as fontes de tensão do inconsciente
que, de outro modo, preocupariam a maior parte de nossa vida.
Segundo Giddens, os cientistas sociais precisam reconhecer a importância de
levar em conta alguns aspectos do discurso dos agentes sociais que são refratários
à sua tradução como enunciados de crença ou que derivam seu significado
menos do conteúdo daquilo que é dito do que do estilo, modo de expressão
ou contexto de verbalização. Quando trabalhamos com o pressuposto de que
o que os agentes conhecem a respeito do que fazem está estrito ao que eles
podem dizer sobre isto, uma área muito vasta de cognoscitividade é subtraída da
visão. Os componentes não discursivos da consciência, presentes na consciência
prática, não são necessariamente mais difíceis de estudar empiricamente
do que os discursivos, muito embora os agentes não possam comentá-los
diretamente. Assim, Giddens conclui que o inconsciente apresenta uma ordem
inteiramente diferente do problema, exigindo técnicas de interrogação distintas
das envolvidas na pesquisa social descritiva.
Outra inovação trazida pela Teoria da Estruturação foi a valorização das
dimensões de tempo e espaço para compreendermos a conduta humana. Neste
contexto, Giddens salienta que em relação ao posicionamento do corpo nos
encontros sociais devemos observar os seguintes pontos:
• A posição do corpo nas circunstâncias imediatas de copresença em
relação a outras pessoas, onde certas perspectivas destacadas por Goffman
ganham especial atenção: os gestos e o controle do movimento corporal são
inerentes à vida social.
• A posição ocupada pelos indivíduos na serialidade dos encontros
sociais no tempo e espaço. Todo indivíduo está posicionado no fluxo da vida
cotidiana, no tempo de sua vida e no tempo institucional que é a estruturação
supraindividual das instituições sociais e o posição ocupada pelos indivíduos
nestas dimensões impacta diretamente na sua conduta.
• Cada pessoa está posicionada, de modo múltiplo, nas relações sociais
conferidas por identidades sociais específicas, atribuindo-lhe papéis sociais.
Nesse contexto, é fundamental verificar como os encontros condicionam o
papel dos indivíduos e, portanto, a sua conduta.
Outra dimensão da questão do posicionamento abordada por Giddens foi
a relativa aos contextos de interação. Neste contexto, ele destaca que devemos
prestar especial atenção:
• A posição do contexto de interação em relação aos locais onde as
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atividades dos indivíduos são coordenadas. Assim, Giddens trabalha com
algumas ideias defendidas por Garfinkel e propõe que, estes locais, além de
lugares, são cenários de interação usados pelos atores sociais para confirmar o
significado de suas ações em atos comunicativos.
• No contexto de interação, a fixidez e estabilidade de tempo-espaço
também significam fixidez e estabilidade social. Assim, o caráter “dado” ou
natural do contexto físico da vida cotidiana entrelaça-se com a rotina e influencia
profundamente os contornos do processo de reprodução institucional.
• A regionalização do contexto de interação tem ressonância psicológica
e social ao “ocultar” a visão de alguns tipos de atividades e de pessoas e “revelar”
outros. Em certas regiões, alguns fatos são percebidos e em outras passam em
branco.
Segundo Giddens, o funcionalismo e o naturalismo tendem a encorajar a
aceitação irrefletida das sociedades como entidades claramente delimitadas
e dos sistemas sociais como unidades dotadas de elevada integração interna,
pois tais perspectivas tendem a ser íntimas aliadas de conceitos biológicos. A
ênfase sobre a regionalização promoveria o fenômeno inverso, pois ajudaria a
lembrar que o grau de sistemidade em sistemas sociais é muito variável e que as
sociedades raramente têm fronteiras facilmente especificáveis.
Além disto, a oposição entre micro e macro é melhor reconceituada quando
examinamos o modo como uma interação em contextos de co-presença está
estruturalmente implicada em sistemas de ampla distanciação de tempo e espaço.
Dessa forma, passa a ser um problema da conexão entre a integração social e
a integração de sistema que não pode ser analisada em um nível puramente
abstrato. Assim, a teoria do urbanismo passa a ganhar especial destaque, pois só
com advento das cidades torna-se possível um desenvolvimento significativo da
integração de sistema.
Giddens propõe que a busca de uma teoria da mudança social que tem por
referência um só conjunto de mecanismos, como o evolucionismo da adaptação
e da seleção diferencial, constitui uma tarefa condenada, pois está contaminada
pela suposição de que as ciências sociais podem descobrir leis universais da
conduta humana. Pautado pela ideia marxista de que a história é feita pelos
seres humanos, ele propõe a criação de uma nova concepção de historicidade
como sendo um sentido definido de vida num mundo social exposto à mudança.
Nesse contexto, o conhecimento que os seres humanos têm de sua própria
história passam a ser parte constitutiva do que essa história é e das influências
que atuam para mudá-la.
Toda a vida social passa a ser representada como uma série de episódios
que podem ser proveitosamente comparados entre si, mas sem se abstrair por
completo o contexto de suas origens. Nesse contexto, a análise da influência
do tempo mundial ganha um papel importantíssimo, pois nos permite apurar
até que ponto os episódios são comparáveis. O tempo mundial diz respeito às
conjunturas variáveis na história que podem afetar as condições e desfechos de
episódios aparentemente similares e a influência do que os agentes envolvidos
sabem sobre tais condições e desfechos.
A Teoria da Estruturação considerou a estrutura como o conjunto de regras e
recursos implicados, de modo recursivo, na reprodução social. As características
institucionalizadas de sistemas sociais teriam, portanto, propriedades estruturais
no sentido de que as relações estariam estabilizadas através do tempo e espaço.
Giddens propõe que a estrutura seja analisada a partir de duas dimensões: na
dimensão das regras estaríamos lidando com elementos normativos e códigos
de significação e na dimensão dos recursos estaríamos lidando com recursos
impositivos, relacionados à coordenação da atividade dos agentes humanos, e
alocativos, resultantes do controle de produtos e aspectos do mundo material.
Dentro desta perspectiva, Giddens estabelece aquilo que seria
essencialmente útil para a orientação das pesquisas na área de ciências sociais:
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o estudo das interseções rotinizadas de práticas, que constituem os pontos
de transformação nas relações estruturais e o estudo dos modos como as
práticas institucionalizadas estabelecem a conexão entre a integração social e
a integração de sistema. Nesse último ponto, o necessário seria buscar até que
ponto as práticas localizadas e estudadas numa determinada gama de contextos
convergem entre si de modo a ingressarem na reprodução do sistema e, para
isso, os locais ganham especial significado como cenário de interseção.

Exercícios
Questão Principal: De que forma Giddens sintetiza na Teoria da Estruturação
os principais temas discutidos atualmente na sociologia contemporânea?
Questões Específicas:
1.De que forma Giddens descreve o processo histórico de constituição da
situação atual das Ciências Sociais?
2.De que forma as Ciências Sociais se diferenciam das ciências naturais no
tocante à produção e uso de generalizações?
3.O que constitui a dualidade da estrutura para Giddens?
4.Como se dá o exercício das capacidades reflexivas dos atores humanos e
qual o papel das rotinas neste processo?
5.De que forma a posição do corpo nos encontros sociais e dos contextos de
interação afetam o comportamento dos seres humanos?
6.Como a regionalização nos ajuda na análise da integração sistêmica e
social?
7.Qual a visão de Giddens sobre mudança social?
8.No contexto da Teoria da Estruturação, qual o principal objeto das
pesquisas?
9.De que forma a dupla hermenêutica distingue as Ciências Sociais das
naturais?
10.Porque a história das ideias é fundamental para as ciências sociais?
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Grandes debates e perspectivas na atualidade

Texto-referência:
Comissão Gulbekian - Para Abrir as Ciências Sociais. São Paulo:
Cortez, 1996 (p. 55 a 130)
A análise dos grandes debates e perspectivas das Ciências Sociais na
atualidade nos faz recuperar o que vem ocorrendo desde o fim da II Guerra
Mundial, quando a superioridade dos Estados Unidos na guerra trouxe impactos
significativos inclusive na produção de conhecimento científico no mundo.
A superioridade dos Estados Unidos fez com que as atividades desenvolvidas
pelas Ciências Sociais passassem a ocorrer principalmente dentro das instituições
americanas e, em todas as regiões onde a estruturação das Ciências Sociais estava
precária, especialmente no mundo ocidental, os Estados Unidos encorajaram
a que se seguisse o modelo estabelecido pelos americanos com uma ênfase
grande nas tendências do tipo mais normativo.
Seguindo a linha desta difusão pelo mundo do modelo americano, a
expansão econômica propiciou o surgimento de polos especializados de
desenvolvimento científico, especialmente vocacionados para a concentração
de informação e de capacidade técnica específica, incentivados e financiados
pelos Estados de primeiro plano, fundações e empresas transnacionais. Por fim,
vale salientar que, neste período, a reafirmação dos povos não europeus fez
com que muitos pressupostos das ciências sociais resultantes do trabalho dos
pesquisadores europeus fossem colocados em causa com o argumento de que
eles refletiam os preconceitos políticos dos povos europeus.
A expansão do sistema universitário no mundo, levando ao aumento
significativo do número de cientistas sociais, facilitou a intromissão recíproca,
por parte dos cientistas sociais, nas áreas disciplinares que lhes estavam mais
próximas. Assim, uma inovação importante após 1945 foi a criação dos estudos
multidisciplinares por região, vista como uma zona geográfica dotada de coerência
cultural, histórica e linguística. Esses estudos multidisciplinares ganharam
especial incentivo a partir da criação e difusão da Teoria da Modernização,
que propunha que existia uma via de modernização comum a todos os povos,
onde cada unidade se encontrava em um estágio distinto de desenvolvimento.
Assim, surgiu uma preocupação mundial com o desenvolvimento que levou a
aproximação das disciplinas das Ciências Sociais em torno de projetos comuns.
Como foi visto anteriormente, os Estados Unidos difundiram inicialmente
uma visão de ciência que priorizava a abordagem normativa e isto promoveu
uma valorização das técnicas quantitativas. Quando a crítica social a esse modelo
de ciência começou a prosperar, em função da sua associação a um modelo
de perpetuação da ordem social, surgiram inúmeros debates no interior das
disciplinas envolvendo questionamentos a respeito da coerência das disciplinas
e da legitimidade das suas premissas intelectuais e do uso das doutrinas
positivistas.
Este questionamento da viabilidade de buscar compreender sistemas sóciohistóricos a partir de abordagens normativas levou a valorização dos Estudos
Culturais, que abordam cada comunidade em suas questões intrínsecas. Dentre
os fatores que levaram a adoção dos estudos culturais destacamos: as estruturas
sociais vistas como algo impessoal, eterno e fora do controle humano, tornam
irrelevante a mobilização social; e confrontadas com a crise ecológica, as
pretensões universalistas defendidas pela tecnologia viram-se postas em causa.
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No entanto, cabe salientar que os estudos culturais possuem algumas
debilidades: a ênfase posta na ação individual e no significado conduziu a um
descurar dos constrangimentos ao comportamento humano; e, fundamentado
numa postura antiteórica, todos os paradigmas teóricos existentes passaram a
ser questionados.
Outra inovação importante foi a promoção de uma aproximação da História
e das Ciências Sociais. Pelo lado da história, observamos que os historiadores
passaram a usar as generalizações das Ciências Sociais para compreender
dimensões do passado (transformações econômicas, desigualdade e
mobilidade social, etc. ) situadas na base dos eventos, ideias e instituições. Pelo
lado da sociologia, ocorreu a criação da sociologia histórica para explicar as
transformações sociais de grande escala por meio do uso de normas gerais para
explicar fenômenos complexos e dinâmicos. A criação desta sociologia histórica
envolveu os trabalhos de Marx e Weber.
Um debate contemporâneo importante a respeito do conhecimento
produzido pelas ciências sociais envolve a estreiteza cultural deste conhecimento.
Nesse debate, argumenta-se que aquilo que é apresentado como universal
constituí, na realidade, o ponto de vista de uma minoria, que domina o mundo
do conhecimento devido ao seu domínio no mundo exterior às universidades.
Assim, a verdade científica ganha um caráter histórico, pois os que detêm o poder
social sempre vão considerar universal a situação vigente. Outro argumento do
debate é que a maioria dos cientistas sociais não faz mais do que estudar a si
mesmos e muitos grupos sociais são deixados de lado: as mulheres, o mundo
não ocidental e outros grupos definidos como política e socialmente marginais.
As reflexões envolvendo a necessidade de superar esta estreiteza estabelecem
consenso a respeito dos seguintes pontos:
• Se as Ciências Sociais buscam um conhecimento universal, então o
“outro” não pode existir, uma vez que o outro é parte de nós.
• Como o universal resulta da competição entre visões particularistas,
é preciso repensar a neutralidade: validade de ideias refletindo interesses
conflitantes (que podem ser igualmente válidas) e a valorização da racionalidade
crítica.
• Necessidade de permitir a coexistência de diferentes interpretações
para um mundo que é incerto e complexo, pois só o universalismo pluralista
será capaz de captar a riqueza das realidades sociais.
Outro debate que vem sendo promovido na atualidade é a respeito do
caráter predominantemente instável dos fenômenos sociais. A visão da ciência
clássica, que descreve o mundo como determinista e passível de ser descrito sob
a forma de leis causais, só pode ser aplicada a sistemas estáveis e reversíveis no
tempo, que representam uma pequena parte da realidade social. Os sistemas
sócio-históricos são essencialmente instáveis e fora de equilíbrio, pois agregam
elementos capazes, por força da experiência acumulada, de se adaptar, aprender
e mudar seu comportamento. Nesse contexto, o conhecimento da situação atual
não nos permite prever o futuro.
Além da instabilidade dos fenômenos sociais, assiste-se também atualmente
a uma relativa aproximação das ciências naturais e Ciências Sociais na
compreensão do universo como algo imprevisível. Enquanto as Ciências Sociais
vêm respeitando cada vez mais a natureza, as ciências naturais vêm encarando
o universo como algo imprevisível. Ambas passam a se ocupar de sistemas
complexos, cujos desenvolvimentos futuros resultam de processos irreversíveis,
nos quais é preciso uma nova racionalidade que leve em conta o complexo,
o temporal e o instável. A solução das questões sociais não passa por uma
decomposição da sociedade em pequenas partes fáceis de analisar, pois essas
questões devem ser tratadas na sua complexidade e inter-relações.
Ao tomarem as ciências naturais como modelo, as Ciências Sociais
alimentaram expectativas que se mostraram impossíveis de alcançar:
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previsibilidade, controle e rigor da quantificação e um conhecimento objetivo
e liberto das ideologias e das estruturas de poder vigente. No entanto, cada vez
mais nos sentimos obrigados a reconhecer que é impossível apartar os cientistas
sociais do seu contexto físico e social, pois seu objeto de estudo engloba os
próprios pesquisadores e as pessoas estudadas podem entrar em diálogo com os
investigadores. Por isso, a crença numa neutralidade fictícia terminou tornandose um obstáculo ao crescimento do valor da verdade.
O conhecimento feito de certezas que nos fora prometido pelos cientistas
sociais parecia ser a consequência lógica da sua fé no progresso e encontrou
expressão na crença num saber que avança por meio de melhorias graduais e
firmes implementadas por especialistas em que o Estado desempenharia um
papel chave no esforço por reformar a sociedade. A partir da década de 1970
colocou-se em causa a ideia de que o Estado constituiria o limite natural da vida
em sociedade. Atualmente, assiste-se a uma mudança de ação no âmbito estatal,
que pensava poder garantir um futuro certo, para uma ação global e local, de
contornos muito mais incertos e de mais difícil manipulação. Nunca poderemos
dispensar uma compreensão dos mecanismos de funcionamento do Estado. Por
outro lado, é preciso dispensar a premissa segundo a qual o Estado constitui a
fronteira natural da ação social.
O quadro de referência que situou os indivíduos primordialmente no
contexto dos estados tendeu a tratar os atores que nele não cabem como restos
dos tempos pré-modernos destinados a serem eliminados pelo avanço do
progresso. Sustentou-se que não era cientifico tratar seriamente os conceitos,
valores, crenças e normas dessa categoria indesejável socialmente. Atualmente,
temos a recusa em aceitar que se marginalizem sistemas de valores alternativos,
fato que tem vindo a ser reforçado pela descoberta de que há irracionalidades
muito substanciais incrustadas no pensamento racional moderno.
A questão agora é saber como tratar, nas Ciências Sociais, toda uma
pluralidade de mundividências, sem com isso perder a noção de que existe a
possibilidade de conhecer e entender sistemas de valores que de fato podem ser
comuns a toda a humanidade. Uma vez que o universalismo é sempre, historica e
espacialmente, contingente, nossa compreensão dos processos sociais ganhará
mais a partir do momento em que neles passemos a incluir segmentos cada vez
maiores das experiências históricas e regionais de que o mundo é composto. Esta
conclusão ressalta a necessidade de fazer dos fatores tempo e espaço variáveis
constitutivas internas das análises sociais, onde os conceitos tempo e espaço
devem ser considerados como variáveis socialmente construídas.
A objetividade baseada em estudiosos neutros, distanciados e entregues à
tarefa de reproduzir um mundo social que lhes é exterior e alheio é impossível
de ser alcançada. Neste contexto, assumir um caráter social da produção
do conhecimento científico faz com que ele seja mais válido. Os dados da
investigação são sempre seleções da realidade, baseadas nas mundividências e
modelos teóricos do seu tempo e filtradas pelas perspectivas de certos grupos
específicos de cada época. Os estudiosos sempre: esforçam-se por se convencer
mutuamente da validade das suas descobertas; realçam o fato de trabalharem
com métodos reproduzíveis por outros, disponibilizando-se para divulgá-los
abertamente; e realçam a utilidade das suas interpretações para a explicação do
maior número possível de dados.
Um conhecimento mais objetivo será alcançado à medida que as ciência
sociais: combaterem a fragmentação do saber, adotarem uma postura de
inclusão, enfatizarem a historicidade de todos os fenômenos sociais, não pararem
de questionar os pontos subjetivos dos modelos teóricos e tiverem uma reflexão
melhor sobre a distinção entre seres humanos e natureza, o contexto onde
ocorre a ação social e a relação entre universalismo e particularismo.
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Exercícios
Questão Principal:Caracterize de forma sintética os principais debates que
vêm sendo empreendidos atualmente nas Ciências Sociais?
Questões Detalhadas:
1.Caracterize o contexto de criação das Ciências Sociais?
2.De que forma a superioridade dos Estados Unidos afetou a produção de
Ciências Sociais após 1945?
3.O que são os estudos multidisciplinares e qual o papel da Teoria da
Modernização na sua difusão?
4.Como se efetivou a aproximação das Ciências Sociais com a história?
5.Caracterize a estreiteza cultural do conhecimento produzido pelas Ciências
Sociais e como ela pode ser superada?
6.O que são os estudos culturais e por que eles são valorizados nas Ciências
Sociais?
7. Discorra sobre as principais questões metodológicas da atualidade?
8.Quais as novas perspectivas das Ciências Sociais para lidar com o universal
e o particular e os níveis de ação estatal, global e local?
9.Qual a nova visão de objetividade discutida nas Ciências Sociais?
10.Quais foram as principais mudanças recentes na organização das Ciências
Sociais?
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Texto-referência:
FOUREZ,G. A Construção das Ciências, Introdução à Filosofia e Ética
das Ciências. São Paulo: UNESP, 1995 (pg: 207 a 307)
Segundo Fourez, o conhecimento científico constitui uma representação
daquilo que é possível fazer e, por esta razão, uma representação de um objeto de
uma decisão na sociedade. No contexto da interação entre ciência e sociedade,
Habermans destaca a existência de três formas de interação:
• Modelo Tecnocrático: Os cientistas sabem o que é melhor para a
sociedade e são capazes de decidir o que se deve fazer. Neste modelo, a
determinação da política a ser seguida passa por um abuso de saber, pois o
conhecimento científico não é neutro e cabe questionar quem escolheu os
cientistas e por que razão.
• Modelo Decisionista: Os cientistas perguntam aos clientes quais os seus
objetivos e, graças a seus conhecimentos, encontram por si sós os meios para
atingir estes objetivos. Mesmo sendo mais democrático, o modelo decisionista
tem a debilidade de crer que, uma vez determinadas as finalidades, a escolha
dos meios é indiferente. Na realidade, a escolha dos meios possui um impacto
direto na organização da sociedade e não é indiferente em relação aos valores e
aos fins dos indivíduos.
• Modelo Pragmático-político: Neste modelo promove-se um processo
contínuo de negociação entre os cientistas e a sociedade para garantir que o
cientista compreenda a vontade da sociedade de forma plena e que os meios
escolhidos não levem à mudança dos objetivos.
Segundo Fourez, o saber científico só empodera as pessoas quando a sua
divulgação der a elas conhecimentos para que possam ponderar sobre as
decisões das suas vidas com melhor conhecimento de causa ou pelo menos
saber em que cientista elas podem confiar.
Atualmente, a adaptação das nossas formas de conhecer a realidade à
estrutura da ciência não nos é apresentada como uma escolha livre e autônoma.
A adoção da ciência é repassada como uma necessidade concreta para
manutenção da nossa existência e difunde-se a ideia de que o uso da ciência leva
ao abandono de todas as outras formas de produção de conhecimento: religião,
filosofia e senso comum. Neste contexto, a divulgação do saber científico não
efetiva uma transmissão de poder para as pessoas, pois envolve apenas uma
operação de relações públicas da comunidade científica que apresenta as
maravilhas que os cientistas produzem.
A forma de divulgação do conhecimento científico defendida por Fourez
pretende atribuir aos cidadãos a capacidade de tomar decisões quanto à sua vida
individual e coletiva, a forma de divulgação do conhecimento que predomina
na atualidade produz uma sociedade tecnocrática com pouca liberdade de
tomada de decisão pelos indivíduos. Para sermos cidadãos autônomos e
participativos em uma sociedade altamente tecnicizada devemos ser cientifica e
tecnologicamente alfabetizados.
Fourez continua a sua discussão quanto a relação entre ciência, poder e
ética, propondo a existência de duas formas para se compreender esta relação
em função da perspectiva de ciência que adotamos: a idealista ou a histórica.
A perspectiva idealista de ciência envolve a aceitação de normas universais
que determinam de que modo é e deve ser o real. Falar de ideias é referir-se
a uma sociologia dos deuses, que dirão o que são as coisas de forma eterna,
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independentemente das condições materiais, econômicas, políticas e culturais.
Na perspectiva histórica, a ciência constrói conceitos úteis, tendo em vista
determinados projetos, sem preocupar em encontrar a noção que mais se
aproximaria da realidade em si e sem obedecer a leis eternas. Assim, a ciência
é feita pelos e para os seres humanos num processo histórico continuamente
condicionado por uma época e por projetos específicos.
A noção espontânea do verdadeiro vem de uma definição da Idade Média:
existe uma coisa em si e uma representação da inteligência, que é verdadeira
quando reflete a coisa em si. No entanto, é impossível perceber mais do que o
mundo já estruturado por nossa cultura, sensibilidade e conceitos. O centro do
conhecimento é o sujeito e o objeto só possui sentido no contexto construído
pelo sujeito em função dos seus projetos em um processo social. Assim, um
conhecimento é verdadeiro quando permite realizar os projetos que se tem.
Uma reflexão ética ocorre quando discutimos sobre a maneira adequada de
agir, colocando em jogo razões, valores, ideologias e representações daquilo que
se quer para os seres humanos. Uma reflexão política envolve a negociação para
chegar ao estabelecimento de leis civis que serão impostas de maneira coercitiva
aos cidadãos, pois não conseguem abranger o conjunto das posições éticas de
todos os cidadãos.
A ética idealista supõe que a moral decorre de uma série de ideias eternas
(família, sexualidade, justiça, amizade, etc.), que se tornam uma norma para a
ação. Em geral, completa-se esse tipo de filosofia moral designando a instância
que legitima essas ideias: Deus, natureza, razão, ciência ou qualquer outro
conceito equivalente. Na perspectiva histórica, o debate ético trata de conceitos
historicamente construídos. Assim, o que é considerado como moral em uma
determinada época pode ser considerado inadmissível em outra época.
Uma reflexão ética começa no momento em que alguns estão impressionados
com o sofrimento e os gritos de dor de outros. Daí surge um debate que coloca
em questão as representações comuns. “Que universo queremos construir diante
dessas situações?” Historicamente, os gritos de sofrimento são mal articulados.
Neste contexto, as vozes proféticas irão articular os gritos e, ao falar da injustiça
e denunciá-la, introduzem algo novo no debate ético: novos valores, princípios
e normas. Verifica-se, deste modo, que tais discursos não caem simplesmente do
céu, pois constituem o resultado do consenso de uma época e de uma cultura.
O nascimento e desenvolvimento do debate ético não estão ligados apenas
a valores e considerações puramente éticos, pois estará sempre relacionado
a lutas ideológicas em que se cruzam interesses diversos. As posições morais
atribuem aos grupos sociais uma imagem de si próprios que legitima um modelo
de ordem social e as dominações e desigualdades.
A moral é objetiva, não por que ela teria princípios eternos ou valores isentos
de ideologia, mas porque as nossas ações tem resultados e efeitos objetivos
sobre o mundo que vivemos. No âmbito idealista, uma decisão é ética se ela
coloca o mundo por nós construído de acordo com as ideias normativas. A ação,
segundo a sua conformidade com o mundo das ideias, seria boa ou má, tendo
como parâmetro de avaliação uma norma exterior à ação e à liberdade, residindo
no mundo das ideias.
No âmbito histórico, a dimensão ética está no fato de escolhermos, de
maneira irreversível, o modo pelo qual evoluirá o mundo, pois ele será o resultado
dos nossos atos. O debate ético envolve uma discussão de valores, procurando
compreender às suas implicações, os que as defendem e os resultados da ação,
para responder ao julgamento prático ético: “É isto o que queremos?”. Toda
proposição do tipo “é preciso fazer isto” passa a ser traduzida em uma:
• dimensão condicional: “se fizermos isso, então tal conseqüência será
esta” o que remete a uma análise por meio da qual se decide limitar a descrição
das conseqüências, àquelas que se menciona; e
• dimensão normativa: “nós queremos que se faça isso” o que remete a
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quem coloca as normas.
A moral nos fornece representações do que consideramos desejável de
fazer em nossa história. O engajamento dos seres humanos na sua história é
acompanhado de um discurso simbólico que explicita o sentido de suas ações,
resumindo uma sabedoria de vida percebida na história das comunidades que as
adotaram. Esses valores ou princípios éticos são tão importantes que as pessoas
os consideram eternos, esquecendo-se de que são aquilo que o grupo considera
desejável.
Um bom exemplo da aplicação do discurso simbólico é a diferença existente
em um cristão idealista e um cristão histórico. Para um cristão idealista, a base
moral é a ideia do que é ser um cristão. Uma ideia determinada de antemão
em relação à qual todo bom cristão irá procurar se conformar. O cristianismo
será visto como uma religião moralizante e Deus como guardião dessa moral. No
contexto histórico, o cristão é alguém que escolheu levar em conta a esperança
de Deus revelada nas práticas de Jesus. Não se trata de imitar Jesus, mas engajarse na história, assim como ele. O que é ser cristão não é determinado de antemão,
pois Deus não está fora da história, impondo suas regras. Deus passa a ser um
amigo que, por meio de Jesus, nos interpela e nos dá impulsos para criarmos a
nossa própria história.
Um debate ético deve apoiar-se sobre uma representação daquilo que é
possível fazer, assim como sobre os meios e fins da ação possível. Compreender
é analisar e a ciência, especialmente a sociologia, pode trazer uma enorme
contribuição para a análise das situações. Uma análise de uma questão ética
deve envolver:
1. Examinar a situação que se quer discutir da maneira como ela se
apresenta, espontaneamente, e identificar os grupos e indivíduos
implicados.
2. Examinar suas causas, ou seja, todos os fatores que conduziram a historia
ao ponto em que se coloca o debate ético. Entre eles, distinguem-se
os fatores econômicos, tecnológicos, políticos, culturais, ideológicos e
emocionais.
3. Paralelamente a cada um dos fatores, nós nos perguntaremos que
interesses esse amontoado induz para os indivíduos e grupos implicados.
4. A análise continua pelo exame dos possíveis cenários do futuro: “Quais
poderiam ser as consequências diante de tal ação?”
Somente após a análise, o debate ético propriamente dito pode ocorrer:
“Quais são aqueles que queremos privilegiar e por quê?” “Quais são as situações
que não desejamos de modo algum e por quê?” “Quais são as maneiras de agir
que consideramos simpáticas?”
A ciência não pode dar respostas às questões éticas. Uma reunião de
especialistas nunca chegará a um ponto de vista universal, pois os conceitos
científicos ligam-se sempre a uma racionalidade particular e são determinados
por pressupostos particulares. Reencontramos, assim, a distinção entre o que
se diz “ser” e o que se diz que “deve ser”. Nos debates éticos, a ciência pode
apenas apresentar elementos de interpretação especializada que podem testar
a coerência de certa visão. É difícil conceber hoje em dia um debate ético que
não se baseie em análises científicas, sob a pena de se produzir um debate que
não leve em conta as consequências efetivas das escolhas feitas.
As decisões éticas são relativas à história, às análises pelo viés da ciência e
das ideologias e aos apelos éticos pelo viés dos indivíduos ou grupos que os
expressam. Nós nos tornamos aquilo que fazemos de nossa história e, nesse
contexto, a análise científica procura nos mostrar com mais clareza a situação que
estamos vivendo e as suas implicações, ao passo que a decisão ética responde
ao problema: “O que queremos fazer de nossa história?”.
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Exercícios
Questão Principal: De que forma ciência, poder e ética se articulam?
Questões Detalhadas:
1.Quais as formas de interação entre ciência e sociedade?
2.A difusão de conhecimento científico necessariamente leva a formação de
cidadãos autônomos e participativos?
3.Caracterize a ciência, a ética e a verdade nas perspectivas idealista e
histórica ?
4.Como a reflexão política se distingue da reflexão ética?
5.Como se efetiva o nascimento e o desfecho de um debate ético?
6.O que faz uma decisão ser ética nas perspectivas idealista e histórica ?
7.O que é o discurso simbólico da ética?
8.Como o cristão idealista se distingue do cristão histórico?
9.Qual o papel da ciência no debate ético?
10.Porque a ciência não pode dar respostas às questões éticas?
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