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O núcleo de pesquisa Sociofilo nasceu em 2008 como um
artefato de uma exigência burocrática. O nome, porém, escolhido em analogia com os Cafés Philo que se encontram na França e alhures, foi escolhido com hesitação. Somos sociólogos por
vocação. De jeito nenhum queremos estimular a arrogância dos
jovens teóricos. Nada pior do que um sociólogo que se acha filósofo! Se pudermos aprender alguma coisa da grande filosofia
é a necessidade de praticar a “paciência do conceito”, esta aliança exemplar de rigor, humildade e especulação. Como os filósofos somos “obcecados textuais” (para reciclar uma frase
justamente aplicada a Paul Ricoeur). Precisamente porque somos sociólogos por vocação e não filósofos por profissão, defendemos o direito de tratar das questões mais filosóficas dentro da sociologia mesmo. “Entre a sociologia e a filosofia”, tal é
o título deste terceiro número dos Cadernos do Sociofilo, mas o
que nos interessa, na verdade, é a filosofia dentro da sociologia
e a sociologia dentro da filosofia. Precisamos não somente de
uma lógica, uma ontologia e uma epistemologia sociológica,
mas também de uma ética, uma estética, uma teologia, uma
ideologia, uma política e uma pratica própria à sociologia. Da
mesma maneira, pensamos que a maior parte da filosofia moral
e política contemporânea carecem de uma teoria da sociedade,
da intersubjetividade e da interação. No mínimo uma vez na vida
e durante um tempo de reflexão intenso,como Descartes, o sociólogo tem que enfrentar as grandes questões filosóficas, metateóricas e metametodológicas que cercam a sociologia. De onde
vem esta certeza que a sociedade existe realmente como realidade sui generis e que ela não é uma ficção, uma reificação que
transforma um projeto cientifico em objeto auto-consistente?
Como sabemos que não estamos sozinhos no mundo (solipsismo) e que podemos ter acesso à mente do outro? Qual é a relação entre o corpo e a mente, a linguagem e o pensamento, a
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pessoa e a identidade? Como podemos integrar os achados das
ciências sociais numa visão complexa da totalidade? Será que a
sociologia com sua visão implícita de uma sociedade justa e
bem ordenada não é já uma filosofia moral e política que se ignora enquanto tal? Já que não há consenso entre os filósofos,
será que na sociologia podemos evitar os debates entre materialistas e idealistas, racionalistas e empiristas, realistas e nominalistas, universalistas e relativistas, liberais e comunitaristas?
Mesmo que não seja possível responder a estas questões
metassociológicas numa pesquisa de campo ou com um questionário, estamos convencidos que a sociologia só pode ganhar
se ela se autoriza a pensar sem complexos e sem diletantismo.
O que queremos é uma teoria social que dialoga com a filosofia
(como é o caso de Anthony Giddens, Randall Collins e Margaret Archer) e de uma filosofia que dialoga com a teoria social
(como é o caso de Jürgen Habermas, AlasdairMacintyre e Paul
Ricoeur) para tratar das questões fundamentais da disciplina
que tem a ver, como a palavra indica, com os fundamentos da
sociologia, com os pressupostos que sustentam as suas indagações. Já que há uma sociologia econômica, uma sócioantropologia, uma sócio-linguistica e mesmo um sociologia clínica, porque recusar a existência de uma sociologia filosófica
que investiga reflexivamente e conceitualmente as condições de
possibilidade e os limites da sociologia? Se o filósofo ruim é
aquele que raciocina no vazio, o bom sociólogo é aquele que
pesquisa com consciência e que sabe dos limites da sua própria
disciplina. Saber dos limites significa também se dar a liberdade de transgredi-los quando for necessário. Contra os franceses
e os americanos que pensam a sociologia contra a filosofia, mas
com os alemães,os italianos e os brasileiros recusamos a solução de continuidade entre o conceitual e o empírico, o ideal e o
material, o transcendental e o experiencial. Com alguma ironia
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notamos a volta do recalcado francês na teoria social anglo-saxã
e ainda mais nos chamados “estudos” (cultural studies, genderstudies, etc.) que se inspiram abertamente na Frenchtheory para
propor uma ontologia do presente. Na esteira de Georg Simmel, defendemos uma concepção aberta da sociologia que reconhece a legitimidade de uma sociologia filosófica.De fato, a
sociologia é abordada por dois âmbitos filosóficos que transbordam a pesquisa empírica: O primeiro pertence à teoria do
conhecimento da disciplina e “abrange as condições, os conceitos fundamentais, os pressupostos da pesquisa concreta que
não podem ser apreendidos pela pesquisa, pois constituem sua
base”; o segundo pertence à metafísica da pesquisa e “é dirigida as conclusões, conexões, problemas e conceitos que não tem
lugar no contexto da experiência e do saber objetivo imediato”.1
Extrapolando a fala de Simmel, poderíamos dizer que a sociologia não só trata do socius e da sociedade, mas que ela deve
também tratar do logos e da razão. É graças a esta conexão com
a razão que a sociologia se mantém aberta ao que a funda e ao
que a transcende. Neste sentido, a tarefa de uma sociologia filosófica consiste, como diz Habermas, em vigiar e manter em
aberto, dentro da ciência, o lugar da razão que não capitula diante da fragmentação acadêmica e mantém a preocupação com
a totalidade.2
Será que a sociologia pode ser pensada como um campo
de conhecimento distinto tanto das ciências positivas de cunho
empírico-descritivo quanto da filosofia “abstrata” de cunho
transcendental-normativo?Como campo de conhecimento situ1Simmel,

G. (2006): Questões fundamentais da sociologia, p. 36 (Rio de Janeiro:

Zahar).
Habermas, J. (1983):"A Filosofia como Guardador de Lugar e como Intérprete",
in Consciência Moral e Agir Comunicativo, pp. 17-35 (Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro).
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ado entre um pensamento indutivo e experimentalista, relativo
e particular, ou na verdade tratar-se-ia de uma forma de pensamento com pretensão universalista, envolta em quadros dedutivos apriorísticos? Ou uma forma “intermediária”, indecisa,
entre o conhecimento regulado empiricamente e as especulações de cunho metafísico? Serão estas as principais questões
tratadas neste terceiro número dos Cadernos do Sóciofilo que é
também o primeiro que trata da relação entre sociologia e filosofia. Teremos um segundo número em breve. Tínhamos apresentado nas outras duas edições, uma abordagem sobre o legado de Bourdieu para a sociologia contemporânea e a sugestão
de uma nova dimensão do pensamento sociológico, atravessando os domínios micro e macro sociológico: a dimensão nano. A indagação sobre o legado de Bourdieu para a sociologia
contemporânea em “Ainda somos bourdieuseanos” e as reflexões sobre um domínio além e aquém da micro (e, por extensão, da macro) sociologia no caderno sobre a “nanossociologia”
conduziam nossas reflexões para o campo do pensamento mais
“abstrato” e especulativo. Mas, ao mesmo tempo, nos exigia
uma teoria geral da sociedade e a imersão em questões “concretas” da teoria sociológica, e mesmo em algumas das suas discussões mais contemporâneas, nos colocando, em certa medida,
problemas e questões que iam muito além da polarização ação
e estrutura, ou mesmo, se quisermos, uma sociologia empírica
em contraposição a uma sociologia teórica. Neste novo número
trataremos do tema espinhoso da relação entre a sociologia e a
filosofia e começaremos justamente com um artigo que apresenta um modelo de análise sociológica e filosófica através da
tríade metateoria, teoria social e teoria sociológica, escrito pelo
sociólogo belga Frédéric Vandenberghe, intitulado Metateoria,
teoria social e teoria sociológica.
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O texto propõe um duplo movimento: de um lado “universalizar” a perspectiva sociológica, a pensando dentro do
quadro da pretensão universalista filosófica; de outro lado, “relativizar” a filosofia, inserindo as suas reflexões e conceitos na
dimensão concreta e relativa em que trabalha a sociologia. Neste sentido, não estaríamos nem naquela posição confortável que
situa o pensamento filosófico numa condição “insituável”,
tampouco estaríamos na posição – não menos confortável -que,
sorrateiramente, faz da sociologia a autoridade do saber, na
medida em que reduz o conhecimento às determinações sociais, ou sociológicas. Assim, “O movimento duplo de universalização (característico da sociologia filosofante) e de relativização (próprio da filosofia “sociologizante”) corresponde aos dois
momentos complementares de uma crítica da razão sociológica
que pretende enriquecer a sociologia com uma consciência
aguda das suas condições de possibilidade, bem como de seus
limites” (Cf. p.16). Tal situação liminar à filosofia sociológica ou
à sociologia filosóficapermite pensar o fundamento mesmo das
ciências humanas e da condição humana na modernidade, sem
com isso abandonar as pretensões objetivas da ciência e sistêmicas da razão. Foi por conta disso que obras como as de Karl
Mannheim, TalcottParsons, Pierre Bourdieu e Jürgen Habermas
permanecem ainda hoje relevantes e fundamentais para o campo do pensamento em geral, incluindo aqui a próprio filosofia.
Para que seja possível fazer tal movimentação, entre o
“universalismo” filosófico e o “relativismo” sociológico é preciso se ater a três movimentos analíticos distintos, divididos da
seguinte maneira: a) metateoria; b) teoria social e c) teoria sociológica. No primeiro movimento o autor destaca os pressupostos transcendentais da sociologia e os associa à filosofia, dividindo-os em ontológicas, epistemológicas, metodológicas,
normativas e antropológicas. A teoria social se situa entre a me-
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tateoria e a teoria sociológica, fazendo a relação entre os pressupostos transcendentais e a análise de uma sociedade realmente existente, através da escolha definida de uma posição
metateórica e da tentativa de integrar esta posição a uma teoria
geral da sociedade. Isso a permite abranger um amplo leque de
questões, tais como “a unidade da sociologia e sua relação com
as ciências humanas; o pluralismo de paradigmas e escolas; a
natureza e as formas da ação, das instituições e da estrutura social; a relação entre indivíduo e sociedade, agência e estrutura,
ordem e conflito; os problemas da sociedade, da globalização e
do pós-colonialismo; pós-modernismo, desconstrução, identidade etc”(Cf. 26). Ainda que os temas sejam amplos, a dimensão histórica e as variações históricas são fundamentais para a
teoria social e é em relação a estes aspectos que ela se aproxima
da teoria sociológica. Como já o dissemos, ela faz uma espécie
de mediação entre a metateoria e a teoria sociológica, pois as
grandes generalizações da teoria social “são a dobradiça que
conecta as abstrações da metateoria às análises sociológicas do
passado e do presente”. Por fim, a teoria sociológica tem uma
dimensão mais “datada” e está diretamente associada ao advento da “sociedade moderna”, ao surgimento da “modernidade ocidental”, à lógica mesmo do que chamávamos até pouco tempo de “os tempos modernos”. A teoria sociológica deriva
dos fenômenos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais da “modernidade”, especialmente as revoluções científicas,
industrial e política e, inclusive, podemos pensar numa situação na qual com o “fim” da modernidade, a própria sociologia
estaria condenada também. A sociologia e o próprio “humano”,
ou melhor dizendo, os pressupostos quase-transcendentais que
informam (ou informavam?) a antropologia filosófica.
A tríade complexa sugerida por Vandenberghe se apresenta como uma vigorosa alternativa ao já algo enfadonho de-
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bate que reduz o escopo da sociologia à dicotomia “agência” e
“estrutura”, ao mesmo tempo em que consegue superar de
forma elegante e clara a polarização sociologia empírica e sociologia teórica e até mesmo sociologia e filosofia. No entanto,
permanecemos com a polarização “universalismo” e “relativismo”, que chamaremos aqui de aspecto transcendental e aspectos empíricos da sociologia. É neste âmbito que se situa a
reflexão de Daniel Chernilo, sociólogo chileno trabalhando na
Universidade de Loughborough no Reino Unido, no segundo
artigo dessa revista, “Universalismo: Reflexões sobre os fundamentos filosóficos da sociologia”. Nele, Chernilo se propõe retomar a
pretensão universalista e a herança filosófica da sociologia, investigando o passado da sociologia e sua relação com as noções
de “crise”, “modernidade” e os “direitos naturais” e,ao mesmo
tempo, responder a alguns dos desafios normativos e conceituais da sociologia e da sociedade contemporânea, especialmente
temas como o “relativismo”, o “desconstrucionismo”, o “pósmodernismo” e as teorias da “globalização”. Assim, inicialmente, o autor mostra o vínculo entre a noção de crise, o surgimento da sociologia e o problema do universalismo. A retomada da
pretensão universalista da sociologia é apresentada através de
sua relação com a pretensão universalista da filosofia dos direitos naturais. Esta relação se dá como afinidade eletiva e seletiva. A afinidade eletiva se explica pelo fato de ambas compartilharem a pretensão universalista. A afinidade seletiva pelo fato
de que a sociologia “destrancendentaliza” e historiciza as pretensões da filosofia. É neste sentido que podemos dizer que a
nascente sociologia é todavia uma forma de filosofia política
que não renuncia à pretensão universalista que está o centro de
sua própria tradição. Mas já não é filosofia política, pois que é
também a nascente ciência empírica do social. O surgimento da
sociologia se associa assim com a promessa de romper com os
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pressupostos metafísicos do direito natural, mantendo o ímpeto
e a pretensão universalista da filosofia moral que fundamenta
os direitos naturais. A questão do universalismo, portanto, é
crucial para o desenvolvimento do projeto sociológico.
Do mesmo modo que em Vandenberghe, Chernilo mostra
o caráter ambivalente da sociologia, entre a dimensão empíricodescritiva e a dimensão transcendental-normativa. O nosso
próximo autor irá insistir no caráter ambivalente, o apresentando na sua dimensão aporética, realçando assim os seus aspectos mais contestáveis. Intitulado “Discurso sociológico da modernidade”, o artigo de Marcos Lacerda pretende mostrar a relação originária da sociologia com a constituição de “sujeições
antropológicas” diretamente associadas à emersão do discurso
das “ciências humanas” e do homem como sujeito-objeto do
conhecimento, o duplo empírico-transcendental analisado por
Foucault em As palavras e as coisas (2002 [1966]). O autor procura fazer uma analogia entre a figura do homem como duplo
empírico-transcendental e o conceito de sociedade forjado pelos
sociólogos, mostrando como a “sociedade dos sociólogos” é,
em verdade, a versão sociológica do homem como duplo empírico-transcendental, sendo a sociedade objeto e pressuposto da
análise sociológica, assim como o homem duplo empíricotranscendental, objeto e pressuposto da episteme moderna das
ciências humanas. O artigo está dividido em quatro partes: a) A
sociologia como discurso, onde se discute o caminho metodológico, se propondo a pensar a sociologia não como ciência, filosofia moral ou campo de conhecimento, mas como “discurso”; b)
O homem como duplo empírico-transcendental, no qual se apresenta a constituição dessa “imagem de pensamento”, através, sobretudo, das reflexões de Foucault em “As palavras e as coisas”
c) Como é possível a sociedade? , parte do artigo em que o autor
discute as diferentes formas como a sociologia forjou o conceito
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de sociedade, em suas dimensões ontológica, histórica, epistemológica, normativa, lógica e antropológica; e, por fim, d) O social como duplo empírico-transcendental, parte na qual o autor sintetiza o argumento da analogia entre a figura do homem como
duplo empírico-transcendental e a definição sociológica de sociedade.
O último artigo destes Cadernos é o de Gabriel Peters, intitulado “A via mundana para o sublime: preliminares a uma sociologia psicológica do talento e da genialidade”. Nele, Peters apresenta uma instigante análise sobre a questão do “gênio” em suas
mais diferentes facetas (artes, esportes, ciências, práticas cotidianas etc.), admitindo de antemão a relativa equivalência de fatores biológicos, psíquicos e sócio-lógicos na sua constituição.
Afinal de contas, haveria um fator causal que definiria o gênio
como gênio? Seriam os fatores sociais, a coerção estrutural da
sociedade, ou a dimensão simbólico-cultural? Conjunto de técnicas aprendidas, capacidade cognitiva inata, transcendência
sobre-humana, aquisição de competências contingentes, relação
ambiente (físico, social, cultural, político, econômico etc.) e
ação/reação de genes etc.? Como se pode ver, há muitas possibilidades e o conjunto de reflexão sobre o tema em algum momento se ancorou em uma delas, ou mesmo construiu combinações e arranjos os mais variados entre elas. Em certa medida,
o artigo de Peters se apresenta dessa maneira. Desfilando elegantemente entre uma miríade de autores, tais como Platão,
Valéry, Ericson, Musil, Homero, Lahire, Bourdieu e muitos outros mais, o autor sugere como forma de pensar o problema a
constituição de uma “sociologia psicológica” ancorada numa
perspectiva “nanossociológica”, propondo uma alternativa entre abordagens hiper-coletivistas e hiper-individualistas, sem
recorrer com isso a argumentos hiperconstrutivistas. Como o
leitor poderá perceber, o tema do gênio nos coloca diante de
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uma escolha fundamental: estamos falando de uma condição
“natural” ou “cultural”? “Genética” ou “social”?Peters procura
superar o impasse, afirmando que “A aquisição de capacidades
supõe capacidades (inatas) de aquisição, embora qualquer fronteira precisa entre inato e adquirido seja explodida diante do
fato de que as influências ambientais sobre o modo de expressão do material genético operam desde cedo, antes mesmo do
nascimento, assim como diante do caráter cumulativo e estratificado das habilidades aprendidas via socialização, construídas,
por assim dizer, uma sobre as outras”(Cf. p.218). É neste sentido que o autor pode afirmar a relevância das abordagens biológicas do comportamento humano, pois “nossos organismos
operam como base (ou causa formal, no sentido aristotélico) de
quaisquer processos subjetivos e práticos que descrevamos em
linguagem psicológica e sociológica” (idem),o que o permite,
não só abandonar um “determinismo” biológico ou genético
(algo já há tempos abandonado por biológicos e geneticistas),
mas se distanciar do hiperconstrutivismossócio-cêntricos que,
por vezes, se disfarçam com uma roupagem relativista, tentando esconder o sociologismo ou culturalismo que o fundamenta.
Poderíamos dizer que tanto Frédéric Vandenberghe quanto Daniel Cherniloapresentam alternativas vigorosas para algumas das questões contemporâneas com que se defronta a sociologia, buscando superar o relativismo desconfiado e niilista
do“pós-modernismo”, forjando um novo caminho para o pensamento sociológico. A sociologia, assim, seria algo como um
revigoramento crítico do universalismo filosófico e não a sua
negação relativista, culturalista ou historicista. Nos dois casos,
nos parece, o movimento de retorno às pretensões universalistas da sociologia conduz não só a uma retomada e explicitação
dos pressupostos transcendentais que informam o ofício do sociólogo, mostrando assim a sua relação de dependência com a
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tradição de pensamento filosófico, como também nos apresenta
a sua relativa independência, na medida em que a sociologia
teria trazido para o pensamento filosófico aspectos da realidade
social, histórica, cultural e política capazes de fortalecer, conferindo mais densidade e complexidade ao universalismo filosófico. Já Lacerda e Peters parecem desconfiar desse universalismo sociológico. O primeiro claramente associa a noção de social a uma concepção de “homem” que só é “universal” enquanto acontecimento discursivo ou dispositivo estratégico hegemônico e o segundo apresentauma necessidade de se rever a
perspectiva “sócio-cêntrica”, admitindo sem culpa a importância de fatores biológicos e até mesmo da gramática gerativa de
Chomski na “formação do gênio”. Poderíamos, por fim, como
tentativa de sintetizar – de um modo bem parcial e assumidamente incompleto, diga-se de passagem – as principais ideias
dos artigos, dizer que os dois primeiros se apresentam como
soluções vigorosas da crise de legitimidade da sociologia como
campo de conhecimento, renovando a sua dimensão universalista, enquanto que os dois últimos artigos já não falam mais
em termo de crise do paradigma sociológico e de uma possível
superação, mas de mutação deste paradigma, sendo que Peters
sugere tal mutação na forma do texto, na estrutura narrativa,
no formato ensaístico do artigo (além das referências bibliográficas heterodoxas e da coragem e ousadia de certas afirmações),
e Lacerda a apresenta como argumento central do seu artigo,
associando a sociologia às “sujeições antropológicas” dos discursos filosóficos da modernidade, deixando implícita a necessidade de uma “libertação” dessas sujeições, quem o sabe através de um discurso sociológico pós-humano e, consequentemente, pós-social e pós-sociedade.
Mas, se de fato podemos mostrar algumas das diferenças
entre os artigos, não podemos deixar de dizer que há um con-
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senso que os une, a saber, a convicção de que pensar a “origem” e o “sentido” da sociologia nos leva inevitavelmente a
uma forma de pensamento altamente reflexivo e desde já distante do que costuma se entender por “ciência” e até mesmo
por “sociologia”, o que nos permite desvencilhar de uma perspectiva mais fechada característica da “ciência que não pensa”,
para lembrar a bela expressão de Heidegger. Em certa medida
– e guardada as devidas proporções – é este o objetivo da terceira edição dos Cadernos do Sóciofilo, dedicado a pensar as relações de diferença e complementaridade entre a sociologia e a
filosofia.
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Metateoria, teoria social e teoria
sociológica

Frédéric Vandenberghe

Cadernos do Sociofilo

Passaram-se quinze anos desde que Une histoire critique de
la sociologie allemande: aliénation et réification foi publicado em
dois volumes por La Découverte em Paris. O livro foi bem recebido e, embora eu estivesse fora da França durante a maior parte desse tempo, pude perceber que ele encontrou um público
entusiasmado entre os sociólogos – dado o título, sugerido por
motivos comerciais, infelizmente ele não achou espaço nas prateleiras dos filósofos. Por conta disso, decidi modificar o título
não apenas para a presente edição, mas também para a tradução (abreviada) em inglês que foi publicada mais recentemente
pela Routledge em Londres. Quinze anos é um longo período, e
desde então não somente mudei de continente para recomeçar
no Brasil, mas também me desloquei intelectualmente do campo da teoria crítica para a hermenêutica e a fenomenologia.
Posto que eu não poderia ter revisto o texto sem revisá-lo completamente, decidi deixá-lo como está, com todos os defeitos
próprios a uma tese de doutorado. Em vez de uma revisão, julguei por bem escrever esse prefácio, no qual busco clarificar,
com maior precisão, as conexões conceituais entre a metateoria,
a teoria social e a teoria sociológica.
No curso dos anos, me afastei progressivamente de uma
visão restrita e restritiva da sociologia como disciplina. Em um
curso que ministrei recentemente intitulado “A sociologia como
filosofia prática”, me surpreendi, ao reler os textos mais filosóficos dos clássicos, em ver que as preocupações de nossos ilustres predecessores eram bem diferentes daquelas que nos foram
transmitidas durante um século de comentários. Tentando socializar sistematicamente o Ego transcendental da filosofia idealista, substituindo-o pela sociedade como sujeito lógico, eles
ainda sabiam que não se funda uma disciplina sem se atrelar as
questões filosóficas. Mais do que isso, tenho a impressão de
que, entre todas as abordagens rivais - tais como a antropologia
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filosófica, a fenomenologia, a hermenêutica e a teoria crítica que também propuseram quadros analíticos abrangentes de interpretação durante a Belle Époque, a sociologia talvez tenha sido a única a convencer o mundo (e a si própria!) que é realmente uma ciência como as outras e não meramente uma continuação da filosofia moral e política por outros meios. Embora eu
ainda insista que sou apenas um sociólogo e não um filósofo,
passei a aceitar que os filósofos me considerassem um deles,
mas recuso peremptoriamente o epíteto quando ele me é atribuído por sociólogos. Os sociólogos, especialmente os estadunidenses e franceses, têm muito frequentemente uma concepção excessivamente fechada da sociologia, desconfiando das
construções especulativas da teoria social. Se fôssemos subscrever sua visão limitada da sociologia, nem Marx (um hegeliano) nem Weber (um nietzschiano) nem Durkheim (um kantiano) – para não falar em Simmel (um bergsoniano) ou Tarde
(um leibniziano) – poderiam ser propriamente qualificados
como sociólogos.
Relativamente indisciplinado, gosto de aproximar autores
e textos por meio de uma hermenêutica em quiasma. Quando
leio sociólogos, procuro a sua filosofia; quando leio filósofos, a
sua sociologia. Ao introduzir a filosofia na sociologia, por um
lado, parto do pressuposto de que todo conhecimento do mundo social encontra os seus fundamentos últimos em um sistema
quase-dedutivo de a prioris. Por outro lado, ao reconectar a filosofia aos seus contextos sociais de emergência e de aplicação,
relativizo seus enunciados universais. O movimento duplo de
universalização (característico da sociologia filosofante) e de
relativização (próprio da filosofia sociologizante) corresponde
aos dois momentos complementares de uma crítica da razão
sociológica que pretende enriquecer a sociologia com uma
consciência aguda das suas condições de possibilidade, bem
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como de seus limites. Se me permito praticar uma sociologia
liminar ou fronteiriça, faço-o na convicção de que a teoria social
ganha em profundidade quando não foge de uma reflexão
acerca das questões fundamentais das ciências humanas e se
propõe explicitamente a tarefa de pensar a condição humana na
modernidade. Os sociólogos do último século que demonstraram maior sensibilidade filosófica, tais como Karl Mannheim,
Talcott Parsons, Pierre Bourdieu ou Jürgen Habermas, nunca
abandonaram a preocupação com o universalismo característica do pensamento pós-metafísico. Ao contrário, dentro do sistema da ciência, sempre mantiveram aberto o espaço para estratégias teóricas mais exigentes, sem abrir mão do compromisso com a razão. A preocupação que eles exibiram com a dialética entre universalismo e particularismo, racionalismo e historicismo, de maneira alguma enfraqueceu a teoria social. Da
mesma forma, suas agudas reflexões sobre a conditio humana, e
não somente sobre a modernidade, explicam por que estas teorias datadas podem ser lidas com proveito ainda hoje, mesmo
depois de expirados seus prazos de validade.
Convencido de que toda boa pesquisa empírica pressupõe
sólido trabalho de campo em filosofia, gostaria de mostrar agora como visões filosóficas explícitas se tornam pressuposições
metateóricas da teoria social, a qual se torna pressuposto da teoria sociológica que, por sua vez, informa a pesquisa empírica.
Como na história indiana das tartarugas que sustentam os elefantes que sustentam o mundo, nas ciências sociais, a teoria vai
até o fundo. O jovem Althusser (1968: 186-197) estava assentado em bases seguras quando distinguiu, no seio da práxis teórica, entre Generalidades I (os fatos, os quais são desde sempre
“sobredeterminados” pela teoria), Generalidades II (a estrutura
conceitual, i.e., um conjunto de proposições metateóricas e conceitos fundadores) e Generalidades III (a teoria substantiva, i.e.,
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um conjunto de afirmações sobre formações histórico-sociais e
situações práticas particulares que integram dialeticamente as
informações em uma representação complexa da realidade).
Quando Generalidades II (como a dialética, o funcionalismo ou
o pragmatismo, por exemplo) são relacionadas a Generalidades
I (observações empíricas e outros materiais de pesquisa), estas
são transformadas em conhecimentos acerca das Generalidades
III (como a teoria das leis do capitalismo, a dupla perspectiva
da institucionalização-internalização ou a concepção da reflexão como momento de reconfiguração contínua da ação situada). A distinção entre a estrutura conceitual e a teoria substantiva, entre teoria social e teoria sociológica, pode ser tênue, mas
a sugestão de que a teoria deveria focalizar explicitamente o
nexo entre Generalidades II e III me parece útil.
Nessa introdução, buscarei articular as inter-relações “em
cascata” entre a metateoria, a teoria social e a teoria sociológica.
Avançarei meu argumento em três momentos: revisando substancialmente o quadro que utilizei para criticar as teorias da
alienação, racionalização e reificação, tentarei demonstrar que
as pressuposições transcendentais da sociologia podem ser sistematicamente mapeadas (metateoria) (I), que estas pressuposições metateóricas podem ser trabalhadas em uma teoria geral
da sociedade que ofereça um quadro conceitual para a análise
da ação, da ordem e da mudança sociais (teoria social) (II) e que
esta teoria social filosoficamente informada pode servir de base
para uma teoria crítica da modernização e da globalização (teoria sociológica) (III).
I. METATEORIA
Como o nome indica, metateoria é a teoria “que vem depois” e versa sobre a teoria social e a teoria sociológica. Como
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tal, ela procede normalmente através do comentário dos clássicos e da crítica dos contemporâneos. Uma boa dose de metateoria envolve a reflexão acerca do que faz de certos trabalhos “estudos exemplares” ou paradigmáticos da sociologia, justificando que ainda voltemos a eles quando buscamos teorizar por
conta própria. Pode ser muito enigmático, acadêmico no pior
sentido da palavra, discutir seriamente com os “sociósofos”,
por exemplo, sobre a crítica de Bhaskar à interpretação (espinozista) que Althusser faz da leitura (feuerbachiana) da filosofia
do direito de Hegel feita por Marx. Em sua versão mais simples, a metateoria consiste em um exercício de mapeamento das
pressuposições e proposições gerais (Weltanschauungen, hipóteses de mundo, paradigmas, interesses de conhecimento, preconceitos e pré-noções etc.) da teoria social e da teoria sociológica. Para fins didáticos, os sociólogos distinguem entre diferentes princípios de visão e de divisão no interior da história da
sociologia e classificam-nos em termos de polaridades: individualismo x holismo, ação x estrutura, micro x macro, idealismo
x materialismo, consenso x conflito etc.
Embora estes pares de oposições sejam demasiado conhecidos para merecer atenção suplementar, talvez valha a pena
notar que a história da disciplina é periodicamente reescrita por
manuais que tendem a privilegiar um par de oposições em detrimento de outro. A versão canônica do presente se deve, em
larga medida, a Jeffrey Alexander e Anthony Giddens. Ela se
baseia no debate ação-estrutura como estímulo ao “novo movimento teórico” dos anos oitenta (Alexander, 1988) e se transformou numa alta escolástica que continua a capturar as mentes dos iniciantes, mas que não rende mais em termos de inovação conceitual e bloqueia, em larga medida, a emergência de
problemáticas alternativas. A invocação altamente ritualizada e
repetitiva dos usuais suspeitos (Bourdieu, Giddens, Habermas,
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às vezes Niklas Luhmann e Randall Collins também são considerados) nos leva a perguntar se não valeria a pena resgatar
outras polaridades, sejam mais velhas – como classicismo x
romantismo, consenso x conflito e estruturalismo x dialética ou mais novas - como realismo x construtivismo e universalismo x relativismo -, a fim de reescrever e superar a deterioração
da recente historiografia das teorias social e sociológica.
No entanto, o exercício de mapeamento não é um fim em
si mesmo, mas serve de prolegômeno para a construção de uma
teoria sólida e abrangente do mundo social. O objetivo e a ambição são o desenvolvimento de uma teoria social geral, sintética e ampla que esteja em diálogo constante com a tradição sociológica, cubra todos os ângulos da argumentação e incorpore as
suas intuições fundamentais em uma estrutura coerente de
conceitos inter-relacionados. Se retornamos continuamente aos
clássicos e revisitamos as diversas tradições de teorização, não
é apenas porque é assim que a sociologia constrói a sua coerência, mas também porque sentimos que, juntas, estas tradições
oferecem uma visão compreensiva do mundo social que evita o
unilateralismo de cada uma delas tomadas separadamente.
Durkheim, Weber e Marx formam um “conjunto canônico”. Com isso, não quero dizer apenas que os pais fundadores
são canonizados e que seus trabalhos são invocados quase ritualmente como um signo de lealdade à disciplina, mas também
que as posições, e as permutações de posições, que eles representam formam um sistema coerente de possibilidades que define o espaço metateórico da teoria social. Weber corrige o holismo de Durkheim com uma teoria da ação e o materialismo
de Marx com uma teoria da cultura; Durkheim supera o niilismo de Weber com a sua visão kantiana do republicanismo, bem
como a teoria do conflito de Marx com a sua insistência sobre a
consciência coletiva; Marx permite uma integração dialética da
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teoria da ação de Weber e da visão de Durkheim sobre os fatos
sociais, e assim por diante.
Nesse livro, apresentei uma metacrítica da teoria crítica e
trabalhei a formulação negativa do princípio da multidimensionalidade: teorias que reduzem o conceito de ação à sua dimensão instrumental e estratégica terminarão desembocando
em uma visão determinista da sociedade que mal deixa espaço
para a ação transformadora e para a mudança social progressista. Como resultado, a reificação que elas denunciam se torna
sintoma de uma falha em suas próprias construções teóricas.
Uma formulação mais positiva do mesmo princípio da multidimensionalidade foi oferecida por Jeffrey Alexander em sua
reconstrução sistemática das teorias de Marx, Durkheim, Weber e Parsons (Alexander, 1982-1983). Seguindo A estrutura da
ação social de Talcott Parsons, ele argumenta que as teorias deveriam superar as limitações do determinismo materialista e do
emanacionismo idealista integrando suas intuições em uma teoria geral da ação que explicite as relações entre condições materiais, fins/meios e valores últimos em uma complexa teoria
dos sistemas. Embora possamos duvidar se a “sociologia cultural” (que Alexander está promovendo feito um verdadeiro empresário acadêmico) satisfaz o critério que ele mesmo estabeleceu no início da sua carreira (Vandenberghe, 2008), permanece
o fato de que, interconectando problemas de ação e de ordem,
seu tratado foi bem sucedido em capturar e formalizar a lógica
metateórica que anima a teoria sociológica geral. O que não fica
claro, entretanto, é de onde provêm originariamente os pressupostos transcendentais da sociologia. Creio que eles provêm da
filosofia e, para avançar na sistematização da metateoria sociológica, gostaria de distinguir entre pressuposições ontológicas,
epistemológicas, metodológicas, normativas e antropológicas.
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Pressuposições ontológicas
As pressuposições ontológicas se referem a postulados
concernentes à constituição do mundo. Ou o mundo é, em última instância, constituído por ideias (idealismo) ou por coisas
(materialismo), embora obviamente toda a tarefa da filosofia
seja propor uma visão de mundo que inter-relacione ambas em
um sistema dinâmico. Nas ciências sociais, o perpétuo debate
entre idealismo e materialismo toma a forma de uma disputa a
respeito da maneira pela qual devemos conceber a ação e relacionar a ação à estrutura, os atos de Weber e os fatos de
Durkheim, em um sistema coerente e não reducionista. Com
relação à ação, minha posição é clara: caso se queira evitar o determinismo, deve-se sempre tomar a cultura (símbolos, ideias,
normas, princípios, valores) em consideração e buscar uma
abordagem simbólica da ação. Tudo o que eu disse no livro se
dirigia contra a teoria da rational choice que reduz a ação à sua
dimensão instrumental-estratégica. Se não cheguei a expor a
teoria da escolha racional, é porque considero que mal vale a
pena discuti-la. Talvez esta não seja a posição mais racional –
com efeito, sou inspirado por princípios e valores –, mas, com
relação à escolha racional, a minha estratégia sempre foi o cerco: cercar a fortaleza, minar as suas fortificações, enfraquecer as
suas posições e forçá-la à rendição.
Minha posição no que toca ao conceito de ação implica
uma concepção definida da ordem social. A primeira decisão
na construção da teoria, qual seja, a opção por uma posição sintética que supere a oposição idealismo-materialismo com um
retrato da agência que reconheça a dimensão não racional do
comportamento humano, implica necessariamente uma referência à ordem simbólica de determinação. E, na medida em
que a ordem simbólica sempre precede, pré-data e predetermi-
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na a ação, minha posição é necessariamente holística. Este holismo se expressa, paradoxalmente, na defesa de um individualismo moral. A sociologia é antiutilitarista por princípio (Caillé,
2009). Isto representa uma escolha definida contra Mandeville e
Hobbes, embora o lado estratégico da vida social tenha sido
trazido de volta à tona através do legado marxista e weberiano,
que enfatiza as coerções materiais sobre a ação.
Todas as teorias sociais implicam necessariamente uma referência às estruturas sociais, às estruturas culturais e à ação em
comum. As estruturas sociais se referem a sistemas de relações
entre posições materiais, as estruturas culturais se referem a sistemas de relações entre símbolos, ideias e valores, enquanto a
ação é o entrelaçamento concreto de ambas. Se a integração entre a hermenêutica e a fenomenologia aponta para um conceito
sintético de ação, ela ainda não resolve a oposição entre ação e
estrutura. Ainda que alguns caminhos na teoria social, como a
escolha racional e a teoria dos sistemas-mundo, por exemplo,
ainda tendam à polarização, parece haver um forte consenso de
que o percurso deve ser aberto pelo meio. De um modo ou de
outro, as abordagens mais sofisticadas são as dialéticas que favorecem uma ontologia da práxis. A teoria da estruturação de
Giddens e o estruturalismo gerativo de Bourdieu são os exemplos mais conhecidos de tais teorias praxiológicas, que buscam
integrar o estruturalismo e a filosofia da linguagem ordinária
(Giddens), ou o marxismo e a fenomenologia existencial (Bourdieu). No entanto, qualquer um que tenha aberto o seu caminho com Hegel ou que tenha sido influenciado pelo marxismo
propôs sua própria variação sobre a ontologia da práxis. Limitando-me à teoria francesa, eu mencionaria as teorias de J-P.
Sartre, L. Goldmann, G. Gurvitch, C. Castoriadis, E. Morin, A.
Touraine, M. Freitag, A. Caillé, J-P. Dupuy ou G. Balandier como exemplos de sínteses dialéticas.
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Pressuposições epistemológicas
Enquanto as pressuposições ontológicas pré-definem os
contornos do mundo, os postulados epistemológicos circunscrevem os limites do conhecimento. Em filosofia, desde Platão,
a velha oposição entre o empirismo e o racionalismo é um divisor de águas epistemológico. Nas ciências sociais, o debate
fundamental diz respeito à possibilidade do naturalismo. Em
outras palavras, podemos transpor os métodos das ciências naturais para as ciências sociais ou a estrutura ontológica do
mundo exclui esse movimento? Pessoalmente, estou convencido de que há fortes razões ontológicas, epistemológicas e morais para resistir ao naturalismo. Da mesma forma que me oponho à escolha racional, combato o positivismo com todos os
meios possíveis. Na realidade, com sua combinação de materialismo e empirismo, estatística e escolha, ambos convergem em
uma visão de mundo determinista que mal deixa espaço para a
liberdade. Os protestos em contrário em favor do individualismo metodológico não deveriam ser tomados como valor declarado. Se a ação for reduzida à escolha racional e as condições
materiais da ação forem conhecidas, o curso racional da ação
pode ser determinado quase automaticamente. A única coisa
de que se necessita são alguns logaritmos e o curso ideal da
ação pode ser calculado (para ser apenas analítico, me pergunto, porém, se a escolha racional tem algo a dizer sobre a ação
real...).
Treinado como sociólogo clássico pelos positivistas empíricos que confundem correlações com demonstrações e que fazem análises regressivas sem jamais acreditar em vidas passadas, estava sempre procurando o martelo filosófico que esmagaria os seus brinquedos. E com o realismo crítico eu finalmente o encontrei (Vandenberghe, 2010). Se o positivismo não fun-
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ciona nas ciências naturais, por que ele seria válido nas ciências
humanas? As ciências humanas são, por natureza, ciências culturais e precisam, portanto, ser livradas da influência de Hume
(“ex(h)umadas”) para que possam desenvolver as suas próprias filosofias, teorias, conceitos, métodos e técnicas de explicação, interpretação e descrição. Se as ciências sociais pertencem efetivamente às ciências humanas, o inverso, porém, não é
necessariamente verdadeiro. As ciências sociais precisam ir
além das humanidades e considerar as consequências não intencionais da ação humana, que se cristalizam em sistemas sociais quase autônomos que seguem as suas próprias leis.
Giddens estava certo neste ponto, mas sua insistência no
“teorema da dualidade” e a sua consequente exclusão dos fenômenos de “emergência” e de “superveniência” da teoria da
estruturação o impediram de levar satisfatoriamente em conta
o dualismo existente entre ação e estruturas – ou melhor, sistemas gerados por estruturas culturais que produzem práticas
que reproduzem ou transformam instituições sociais duradouras. O sociólogo mais famoso da Inglaterra oferece uma boa teoria da relação circular entre ação e cultura, mas não da relação
entre ação e estruturas sociais. Como ele não consegue dar conta do dualismo, tampouco consegue abranger o fenômeno da
reificação. A autonomização alienadora dos sistemas sociais
não é uma ilusão, mas um obstáculo genuíno que bloqueia a interação dialética entre ação e sistemas. Para teorizar propriamente o fenômeno da reificação, precisamos, ao menos, de uma
concepção sólida das estruturas sociais como sistemas de relações internas. Considero que o conceito de campo em Pierre
Bourdieu, que é fortemente devedor da primeira formulação da
lógica estruturalista feita por Ernst Cassirer, oferece um bom
guia, contanto que seja propriamente fundado em proposições
realistas (Vandenberghe, 2010: 44-83). Graças à sua teorização
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dos efeitos emergentes, das estruturas relacionais e dos mecanismos causais gerativos, o realismo crítico é capaz de superar
as limitações da teoria da estruturação, ao mesmo tempo em
que integra a sua ênfase sobre a necessidade de se construir
uma teoria da ação dentro de uma teoria das estruturas (sem
ação, tampouco estruturas). Se o realismo crítico oferece a base
para uma boa teoria das estruturas materiais, ele ainda precisa,
no entanto, ser suplementado por uma teoria hermenêutica das
estruturas simbólicas, por uma teoria fenomenológica da ação
que conecte as estruturas simbólicas ao senso comum e por
uma teoria realista das subjetividades coletivas.
Pressuposições metodológicas
Por metodologia, não pretendo me referir às tecnologias
de levantamento de dados (da observação participante dos etnógrafos aos surveys de massa dos tecnógrafos), mas a um conjunto básico de atitudes que pré-estruturam a percepção do
campo e tornam possível, antes de tudo, a aparição do fenômeno que será submetido à investigação. A distinção antropológica entre uma abordagem “ética” (etic) e uma abordagem “êmica” (emic) delineia as atitudes básicas que tenho em mente: ou a
pesquisa adota o ponto de vista do observador externo e trata
os fatos sociais como coisas (perspectiva ética) ou, alternativamente, abraça o ponto de vista do participante e trata os fatos
sociais como símbolos (perspectiva êmica). A distinção entre as
duas atitudes (externa e interna) e as duas abordagens correspondentes (ética/êmica) atravessa tanto a divisão ontológica
entre materialismo e idealismo quanto a divisão epistemológica
entre realismo e nominalismo.
Embora técnica, a distinção é importante e nos permite
avançar a tese de que levar em consideração o reino inteiro das
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representações simbólicas não é suficiente para se evitar a falácia da reificação. Não é apenas a natureza que pode ser reificada, mas também a cultura. Quando esta é analisada segundo
uma perspectiva ética, seus significados simbólicos não são
nem descobertos nem ativados. O que distingue o estruturalismo da hermenêutica não é o seu realismo (estruturas profundas) ou seu idealismo (cultura), mas a posição de exterioridade
do analista: quando a cultura é analisada a partir de fora, o sentido simbólico não é compreendido, mas explicado por referências a meios generalizados de troca, estruturas binárias ou códigos. Aqui, como em outros lugares, o importante não é opor
explicação e compreensão, mas defender, na esteira de Paul Ricoeur (1986: 25), que “explicar mais é compreender melhor”
(“expliquer plus, c´est comprendre mieux”). A perspectiva de uma
hermenêutica crítica que transcenda a oposição costumeira entre estruturalismo e hermenêutica pode renovar a teoria da alienação ao reconectá-la a teorias contemporâneas da ação.
Rompendo com teorias da conspiração que veem o capitalismo
por trás de todos os problemas vividos pelo sujeito alienado como disse Marcuse em algum lugar, “nem todo problema que
alguém tenha com sua namorada se deve necessariamente ao
modo capitalista de produção” -, aquela perspectiva pressupõe
que as estruturas sociais não operam pelas costas dos atores,
mas que trabalham indiretamente, por meio da cultura e da
ideologia. Através da influência de scripts culturais e vocabulários de motivos, as estruturas sociais determinam as razões da
ação. Para se analisar como a cultura e a ideologia deformam
sistematicamente as práticas a partir de dentro, por assim dizer,
algo como uma fenomenologia na terceira pessoa é necessário.
Agora que apresentei algumas bases metametodológicas
de uma teoria geral da sociedade, gostaria de apresentar a dimensão micro-macro como um continuum que se refere a níveis
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de realidade nos quais as “subjetividades coletivas” podem
operar (Vandenberghe, 2010: 183-256). A distinção micro/macro não deve ser confundida ou elidida pela distinção
entre ação e estrutura. Em termos mais simples, ela se refere ao
tamanho – “estendendo-se do pequeno ao XXL”, como elegantemente coloca Latour (2005: 31) –, e o tamanho é, por definição, relativo. Ação e estrutura operam nos mais diferentes níveis de realidade (micro, meso e macro, com “acoplamentos
frouxos” e “emaranhados múltiplos”: o macro está no meso e
no micro, o micro no meso e no macro etc.). No nível micro, encontramos pessoas, ações situadas e interações; grupos e organizações existem no nível meso, enquanto movimentos sociais,
sociedades e sistemas mundiais operam no nível macro. De
acordo com as considerações acima, todas as entidades sociais
devem ser teorizadas em todos os níveis sinteticamente, i.e., levando-se em consideração tanto as dimensões materiais quanto
as dimensões ideais da realidade, tanto a perspectiva do observador quanto aquela do participante, articulando, assim, realismo e estruturalismo com hermenêutica e fenomenologia.
Quando micro e macro não são mais pensados como entidades naturais, mas como polaridades em um contínuo, podese analisar como subjetividades coletivas se constituem progressivamente e investigar como um pequeno sujeito cresce a
ponto de se tornar um grande ator com a capacidade causal de
transformar o mundo (Fuchs, 2001). Assumindo que um ator de
tamanho reduzido tenha conseguido crescer, passando com
êxito pelas etapas que marcam a estruturação do coletivo (interação entre pessoas e grupos, integração de pessoas e grupos
em organizações, constituição de movimentos sociais), podemos agora indicar o papel das subjetividades coletivas na articulação entre ação e estrutura que está na base da reprodução e
da transformação de sociedades e sistemas. As subjetividades
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coletivas, de que os movimentos sociais são apenas um subtipo
específico, ainda que importante, intervêm na sociedade. Na
realidade, e apesar da inércia que caracteriza sociedades e sistemas mundiais, estes são, em última instância, sedimentações
de ações coletivas e, como tais, materializações de intenções coletivas para reproduzir ou transformar o mundo de acordo com
os interesses, ideias e ideais do coletivo. Por meio de infindas
sequências de criação e sedimentação, des-sedimentação e recriação, reprodução e transformação, o mundo social vem a ser
um complexo de consequências intencionais e não intencionais
da ação coletiva. No que tange ao combate contra sedimentações alienantes de ações anteriores, as subjetividades coletivas
desempenham um papel crucial. Intervindo no entrecruzamento vital entre ação e estrutura, reificação e criação, sedimentação e transformação, elas são os agentes da mudança social que,
confrontados com bloqueios sociais e animados por uma mistura de ideologias e utopias, coordenam as suas condutas em todos os níveis do social e mobilizam a ação para “desbloquear as
trilhas da história” e fazer o mundo caminhar em uma direção
diferente.
Pressuposições normativas
Pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos determinam os conceitos e estratégias fundamentais da teoria social. Como as decisões metateóricas não podem ser completamente separadas das questões morais, políticas e existenciais,
creio ser importante introduzir explicitamente a dimensão
normativa no quadro. Acredito que o realismo crítico oferece a
base filosófica mais sólida para uma teoria social crítica habilitada a pensar a reificação da ação social em sistemas alienantes
sem cair seja nas armadilhas do determinismo das teorias fun-
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cionalistas da reprodução (Adorno, Althusser, Bourdieu etc.),
seja no voluntarismo das teorias intencionalistas da ação (Touraine, Giddens, Mangabeira Unger etc.) que sugerem que o
mundo pode ser transformado a qualquer momento. No entanto, em relação às questões normativas, a segunda e a terceira
gerações da teoria crítica da Escola de Frankfurt, graças à sua
preocupação constante com a ética e a política, me parecem
mais promissoras do que o próprio realismo crítico. Por conta
disso, almejo, em minha metacrítica das teorias da reificação e
da alienação, a uma integração entre o realismo crítico e a teoria crítica.
Nunca se pode esquecer que a sociologia é herdeira (bastarda) da filosofia moral e política, que ela continua, às vezes
sem o saber, por outros meios. Se as pressuposições ontológicas, epistemológicas e metodológicas encontram seus fundamentos na razão pura, as pressuposições normativas encontram sua fundação na razão prática. Como justificar os princípios, as normas e os valores que nutrem a crítica? Tal questão
quanto à justificação dos princípios do julgamento tem um aspecto mais filosófico e outro mais sociológico. Enquanto a questão filosófica se concentra nos fundamentos normativos da teoria crítica, a questão sociológica tem a ver com os seus destinatários. As problemáticas são distintas, mas relacionadas. Cabe
ao cientista social transformar o problema dos fundamentos
normativos na questão das bases sociais de uma transformação
possível da sociedade e demonstrar, em acordo com o principio
metodológico das abordagens “êmicas”, que todas as críticas
são, em princípio, senão de fato, imanentes à sociedade criticada. Em outras palavras, na perspectiva de uma teoria social reflexiva, o crítico não tem mais o privilégio da crítica. Desse
ponto de vista, a crítica é, por definição, “normativamente reconstrutiva”, no sentido de Honneth (2011: 14-33): na esteira de

30

Cadernos do Sociofilo

Hegel, Durkheim e Parsons, ela extrapola as normas institucionalizadas e incorporadas às práticas e se apoia sobre essa reconstrução ideal-típica da normatividade para indicar desenvolvimentos possíveis, superando, assim, a oposição entre a crítica imanente e a crítica transcendente.
Em princípio, o cientista social não precisa tomar posição
no debate filosófico a respeito da justificação última dos princípios que permitem fundamentar na razão os critérios de julgamento. Em face dos debates da filosofia moral dos anos 80 entre
filósofos liberais progressistas (como John Rawls e Jürgen Habermas), comunitaristas (velhos e novos: os primeiros, como
Alasdair MacIntyre e Martha Nussbaum, sendo de cunho mais
aristotélico; os segundos, como Charles Taylor e Axel Honneth,
de cunho mais hegeliano) e defensores de uma ética pósmoderna (como Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas e Judith
Butler), o cientista social pode permanecer agnóstico. Porém, na
medida em que estes posicionamentos filosóficos são, pragmaticamente falando, formalizações de posições presentes no
mundo da vida das sociedades contemporâneas, o cientista social que interpreta a ação individual e coletiva deve conhecer os
sistemas axiológicos do presente. Em vez de assumir posições
bem determinadas em debates filosóficos, ela ou ele devem
considerar todo o leque de possibilidades e considerar o espectro largo “da boa vida com e para o outro em instituições justas” (Ricoeur, 1990: 202) como o seu horizonte axiológico.
Transformando questões filosóficas em questões sociológicas,
ele ou ela podem, desta feita, evitar responder à questão sobre
se os critérios de julgamento possuem fundamentos transcendentais (Apel), universais (Habermas), históricos (Castoriadis),
imanentes (Honneth) ou contingentes (Rorty) e considerar que
todas as teorias críticas são, de fato, formalizações de queixas
ordinárias formuladas pelos agentes das sociedades modernas.
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Se os atores mesmos não são axiologicamente neutros, os
sociólogos tampouco o são. Na sociologia, a elaboração de uma
teoria do mundo social se alia naturalmente a uma ontologia do
presente com valor diagnóstico. Da mesma forma que a descrição, a explicação e a interpretação convergem na análise da vida social, o diagnóstico, a crítica e a propedêutica se fundem no
julgamento do presente. A sociologia permanece, desde sempre, comprometida com a defesa conjunta da autodeterminação
coletiva e da autorrealização individual. São estes os valores
que definem as sociedades modernas e permitem diagnosticar
suas crises, suas patologias e seus desafios. Que a sociologia e o
socialismo não são idênticos, como pensei quando era calouro e
decidi estudar ciências sociais e políticas, me parece agora evidente. Porém, na medida em que a sociologia defende a visão
normativa de uma “sociedade bem ordenada” com “membros
bem socializados” que aceitam a justiça social para todos e a
boa vida para cada um como princípios regulativos da existência em comum, ela não oferece somente uma análise da síntese
social, mas exprime também uma verdadeira filosofia social
(Dubet, 2009: 7-47).
Mais do que as outras vertentes, a teoria crítica assume
explicitamente o seu engajamento moral e político e se considera parte da filosofia prática. A Escola de Frankfurt perdeu sua
exclusividade faz tempo. Hoje em dia, teorias rivais, oriundas
dos chamados “Estudos” (estudos culturais, de gênero, subalternos, pós-coloniais etc.) que desvendam sistematicamente o
poder que transparece nos discursos, carregam a bandeira da
crítica. Não são os frankfurtianos, mas autores-militantes que
sofreram a influência maciça da French Theory (Foucault, Deleuze, Derrida etc.), tais como Judith Butler, Slavoj Zizek, Antonio Negri e outros, aqueles que propõem leituras radicais da
conjuntura (e.g. A Primavera Árabe, M15, Occupy etc.) e tra-
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vam as disputas no espaço público. Nas ciências sociais contemporâneas, a crítica (no sentido ecumênico, que inclui toda a
tradição que vai de Adorno a Zizek, de Bourdieu a Butler, de
Foucault a Negri) virou hegemônica. No fim das contas, quem
de nossos leitores não se define como intelectual crítico?
Confesso que me cansei da ladainha de denúncias e da hipercrítica que define o gênero da “teoria crítica”. Tenho buscado desenvolver a posição do “realismo metacrítico”, que pretende ir além da postura crítica para abrir caminhos que apontem projetos alternativos baseados em uma antropologia positiva e almejem a uma política do agir em comum (Vandenberghe, no prelo). Nessa perspectiva reconstrutiva, a tarefa de
uma sociologia reflexiva é reconectar o metateórico ao moral, o
moral ao político e ambos ao pessoal, de modo a articular teoria
e prática, estudo e engajamento, em uma teoria existencial dos
intelectuais. Na medida em que a ação social transformadora
pressupõe a transformação de si, a teoria metacrítica é, com
efeito, um modo de vida. Nesse sentido, sigo os passos de Roy
Bhaskar (2000: 68) e a guinada espiritual que o levou a invocar
“a dialética da práxis transformadora transformada”.
Pressuposições antropológicas
Parece-me que todo o espectro de posições possíveis dentro do espaço metateórico de possibilidades é, em última instância, determinado pela antropologia filosófica. Por antropologia filosófica, me refiro às várias respostas, explícitas ou não,
que foram dadas à questão: o que é o homem qua homem? Qual
é a natureza do humano? Que tipo de animal é o ser humano?
A referência ao domínio animal é essencial, pois o ser humano
é definido por oposição aos animais e aos deuses. Meio anjo,
meio fera, o Homem (genericamente entendido como der
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Mensch e, apesar da tradução grotesca, enfaticamente não como
der Mann) foi tradicionalmente concebido como um ser dual
(homo duplex). Depois do colapso da ordo Cristã, o lugar do ser
humano no interior do cosmos tornou-se problemático. O ser
humano se tornou um problema para si mesmo, e sabe que é
um problema. Na tradição alemã, as reflexões a respeito da natureza humana foram sistematizadas nos anos vinte do século
passado por Max Scheler, Arnold Gehlen e Helmut Plessner
(Fisher, 2008). Esta tradição é descontínua, mas a questão que
eles levantaram permanece fundamental para as ciências sociais. Inserida nas teorias sociais e sociológicas, a velha antropologia filosófica se historiciza e se moderniza para transmutar-se
em uma reflexão sobre a condição humana ou, como dizia o
próprio Weber, sobre o “tipo de humanidade” que advém com
a transição para a modernidade ou a pós-modernidade.
A questão da natureza humana é insuportavelmente problemática, mas também inevitável. Toda teoria social necessariamente pressupõe uma imagem do Homem. Inúmeros adjetivos foram utilizados para definir o animal humano – do animal
rationale (tradução da definição de Aristóteles do homem como
zoon echon logon, i.e., como animal falante) ao homo cyberneticus,
mas, no fim das contas, considero que a linha divisória fundamental separa os humanistas e os anti-humanistas. Enquanto
aqueles tendem a considerar o homem como um anjo decaído,
estes enxergam nele apenas um perigoso bípede implume. Se
os humanistas destranscendentalizam Deus para elevar o humano (homo homini Deus), os anti-humanistas degradam o homem (homo homini lupus) e alertam contra a sua hybris. Enquanto aqueles secularizam o Espírito na cultura, estes tipicamente
insistirão na natureza, nos motores e nas paixões. Ou o homem
é bom e confiável, ou é mau e deve ser disciplinado e domesticado. Rousseau ou Hobbes, Marx ou Nietzsche, Habermas ou
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Carl Schmitt, todas as opções parecem agitar-se entre um destes pares. O que sustenta teorias do Estado (Schmitt, 1991: 59
ff.) também sustenta teorias da sociedade. Ou desconfiamos do
homem e, consequentemente, o deixamos a cargo do Estado ou
da sociedade, ou, confiando no homem, acreditamos que a vida
social será espontaneamente harmoniosa e, consequentemente,
não necessita de nenhuma regulação externa além daquela que
eles tacitamente subscreveram no contrato social não escrito
que os mantêm juntos. Tudo depende da maneira pela qual o
estado de natureza é concebido. Sei que esta uma simplificação
terrível – como Rabindranath Tagore (2002: 51) disse: “os homens são cruéis, mas o Homem é bom” –, mas ela nos ajuda a
esclarecer as opções metateóricas. Na medida em que todas as
escolhas metateóricas parecem predeterminadas pelo posicionamento que se toma em relação ao homem, a antropologia filosófica é a metaciência par excellence.
Uma crítica radical das ciências sociais, compreendida
como uma reflexão sistemática sobre as condições de possibilidade do conhecimento social, revela o humano como sua fundação última. A distinção entre o humano e o não humano
constitui uma pressuposição necessária e inevitável para as ciências sociais qua ciências humanas. A sociologia, a história, a
psicologia, a pedagogia etc. se mantêm ou desabam junto com
o humano. Com os avanços mais recentes nas tecnologias bio,
ciber, fármaco e nano, a natureza humana não é mais um dado,
mas uma variável. A distinção entre o humano e o não humano (entre o homem e a máquina, mas também entre o humano e
o animal) já está sendo submetida a uma desconstrução tecnológica. Não se pode excluir a possibilidade de que, algum dia,
em um futuro próximo, o humano desapareça “como uma face
na areia à beira do mar”. Ainda é cedo demais para anunciar o
desaparecimento das ciências humanas. Seria não apenas pro-
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fundamente irônico, mas também realmente trágico, se as ciências sociais continuassem como de costume sem notar que o sujeito que elas pressupõem como sua fundação última foi transformado em objeto. Tal possibilidade tem de estar no centro
mesmo de uma teoria renovada e atualizada da reificação.
II. TEORIA SOCIAL
Enquanto a metateoria mapeia as posições possíveis no interior do campo sem prescrever uma combinação particular, a
teoria social começa a partir de uma posição metateórica bem
definida, associada a certa tradição (e.g. neomarxismo, funcionalismo, pragmatismo etc.), e busca avançar na direção de uma
teoria geral da sociedade. A construção teórica é guiada pela
lógica de complementaridades e oposições. A teórica social –
assumamos que ela é uma fenomenóloga – começa por uma teoria da ação intencional. Explorando complementaridades concomitantes, ela caminha espontaneamente no sentido da hermenêutica. Da posição de uma teoria hermeneuticamente informada da ação intencional, ela pode, então, recusar-se a se
envolver com teorias behavioristas da ação (como a teoria da
escolha racional) e teorias neomarxistas da estrutura ou dialogar com elas e experimentar uma variante do marxismo fenomenológico (como fizeram Marcuse, Sartre, Kosic, Paci e Tran
Duc-Thao). De modo alternativo, se ela se tornar fã da teoria da
figuração de Norbert Elias, evitará Parsons, assim como Peter
Berger e Thomas Luckmann. Existem boas chances, no entanto,
de que ela encontrará o trabalho de Bourdieu, descobrir seu
conceito de habitus e tentar introduzir, nele, alguma reflexividade para flexibilizar as tendências reprodutivistas do estruturalismo genético. Quaisquer que sejam as variações e permutações, seja qual for a posição para a qual caminhamos ou da qual
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nos afastamos, já sabemos mais ou menos que opções existem,
ainda que não possamos, é claro, excluir inovações e criações
genuínas (mas estas são raras e, na medida em que combinarão
ideias anteriores, relativamente previsíveis).
Em duas ocasiões diferentes, no fim dos anos 1930 com
Talcott Parsons e no fim dos anos 1970 com Anthony Giddens,
a teoria social emergiu como um campo relativamente autônomo no seio da sociologia. Como um substituto da filosofia para
aqueles que não dominam o conjunto da tradição filosófica, a
teoria social foi desdenhada como “uma disciplina sem disciplina que paira entre a teoria sociológica, a epistemologia e a
filosofia continental” (Owen, 1998: 179). Menos que uma ciência e mais que um discurso, ela se baseia em um corpus status
relativamente bem definido. Agamben, Bourdieu, Castoriadis,
Lefort ou Laclau são referências geralmente aceitas, com Brandom, Hadot ou Hösle escapando ao horizonte do teórico social
habitual. Colegas e estudantes terão notado, sem dúvida, que
Bourdieu tornou-se um nome dominante no campo, ao qual
qualquer sociólogo que se respeite tem de prestar a devida homenagem ocasionalmente. Dada sua estatura, isto é bastante
justo. Não há dúvida de que futuros historiadores da disciplina
o incluirão juntamente com Marx, Weber, Durkheim e Parsons
como uma das figuras-mestra da disciplina.
Tencionando transcender a fragmentação do campo da sociologia por meio de uma abertura a disciplinas vizinhas, as teorias sociais propõem uma série de conceitos fundamentais integrados (como campo, habitus e capital; ação comunicativa,
mundo da vida e sistema; ou actante, associação e rede sociotécnica) que podem ser universalmente aplicados a todas as situações ou, ao menos, permitir que elas sejam analisadas sob
certo ângulo, ao jogar luz sobre alguns aspectos, no mesmo
passo em que obscurece outros. Não há lucidez sem cegueira –
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graças a uma certa teoria, podemos ver o que podemos ver,
mas, para variar uma das frases irônicas de Luhmann (1990:
85), outra teoria é necessária para que se possa “ver o que não
se pode ver”. Instruído pelos ensinamentos da metateoria, o
bom teórico conhece a história da teoria e está ciente das possibilidades do campo. Por meio da exclusão, da oposição e da incorporação de teorias adjacentes (amigáveis ou rivais), ela ou
ele buscam desenvolver um quadro conceitual que possa, senão
abarcar, ao menos dialogar com aquelas, travando articulações
de proximidade entre posições vizinhas no espaço metateórico
das ciências sociais. A despeito de suas pretensões de universalidade, nenhuma teoria social jamais adquiriu plena hegemonia. Como a teoria social é sempre uma filha de sua época e altamente suscetível a modas efêmeras, as teorias sociais sempre
virão no plural. Ainda que a teoria social seja normalmente praticada por sociólogos profissionais, ela também não constitui
sua prerrogativa.
A ambição da teoria social é tecer uma teoria geral da sociedade (Gesellschaftstheorie), i.e., um esquema geral para a análise das relações entre cultura e sociedade, política e economia,
direito e religião etc. Diferentemente da teoria sociológica, ela
abrange temas que são do interesse de todas as ciências sociais.
Enquanto algumas disciplinas (como a geografia e a história)
importam seus conceitos, outras (como a filosofia, a sociologia e
a antropologia) os exportam. Com Alain Caillé (2011), podemos
conceber as ciências sociais como compostas de duas faces,
uma delas especializada e introspectiva, lidando com assuntos
que são próprios a uma dada disciplina (sociologia, antropologia, ciência política etc.), a outra mais geral, que se abre dialogicamente para outras disciplinas e se preocupa com as questões
centrais que compartilha com elas. Os problemas que ocupam
os teóricos sociais são muitos – a unidade da sociologia e sua
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relação com as ciências humanas; o pluralismo de paradigmas e
escolas; a natureza e as formas da ação, das instituições e da estrutura social; a relação entre indivíduo e sociedade, agência e
estrutura, ordem e conflito; os problemas da sociedade, da globalização e do pós-colonialismo; pós-modernismo, desconstrução, identidade etc.
Mas o melhor talvez seja seguir Hans Joas e Wolfgang
Knöbl (2004: 37-38) quando eles sugerem que a teoria social
pode ser entendida como uma busca contínua por uma resposta coerente a três questões: “O que é ação? O que é ordem social? O que determina a mudança social?”. As relações entre as
três questões são de implicação mútua. A ação não é contingente, mas sempre embebida em determinadas ordens sociais, e
tais ordens sociais variam historicamente. Em outras palavras,
a teoria da ação (a natureza e os tipos de ações, práticas e interações; sua coordenação local em um plano comum etc.) tem
ser integrada a uma teoria da ordem social (a relação entre a
agência e a cultura, a estrutura social e os sistemas sociais; a natureza e os tipos de instituições e sistemas sociais; relações de
dominação e resistência etc.) e, supondo que as conexões conceituais entre agência, cultura e estrutura social tenham sido
trabalhadas em uma teoria coerente da ordem social, essa última tem de ser empregada em uma teoria sistemática da mudança social ao longo das eras (condições estruturais, culturais
e pessoais da mudança social, relações entre reprodução social
e mudança social, evolução, sujeitos coletivos etc.). Com o tema
da variação e da evolução históricas, já estamos no limiar da teoria sociológica. A teoria social é mais abstrata, mas basta adentrar um pouco a superfície de qualquer teoria social para encontrar nela uma ontologia do presente disfarçada. Consequentemente, não surpreende que as descrições da teoria social tenham com frequência funções prescritivas, diagnósticas e re-

39

Terceiro Caderno – 2013

mediais (Zeitdiagnosis). Situadas entre a reconstrução filosófica
das pressuposições transcendentais do pensamento social e a
análise histórico-empírica das formações sociais, as grandes
generalizações da teoria social (as Generalidades II de Althusser) são a dobradiça que conecta as abstrações da metateoria às
análises sociológicas concretas do passado e do presente (Generalidades III).
III. TEORIA SOCIOLÓGICA
A teoria sociológica, o terceiro e ultimo conceito da tríade,
lida com “grandes estruturas, amplos processos, imensas comparações” (Tilly, 1984). Ela é menos geral e mais concreta, o que
não significa necessariamente que seja menos abstrata, mas que
oferece não tanto uma reflexão sobre a sociedade como tal, senão sobre qualquer sociedade dada ou, aplicando a análise
comparativa, qualquer conjunto determinado de sociedades.
Comparada à teoria social, a teoria sociológica não é apenas
mais disciplinar, mas também mais histórica. Como uma análise reflexiva da sociologia que ata a disciplina ao seu contexto
original de emergência e aplicação, a teoria sociológica está inerentemente ligada à modernidade ocidental, às suas transformações ao longo do tempo e a suas difusões ao longo do espaço. A sociologia emergiu com a modernidade ocidental e pode
muito bem desaparecer junto com esta – como a antropologia,
que foi tomada pelos estudos culturais e pós-coloniais e parece
estar à borda da autoabolição. É agora amplamente aceito que o
homo sapiens surgiu na Savana Africana há uns 200.000 anos
atrás. A sociologia, no entanto, lida apenas com os últimos dois
séculos (ou, na mais abrangente das hipóteses, com os últimos
cinco), deixando o restante para historiadores e antropólogos.
Isto não é coincidência. Como uma socioanálise dos tempos
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modernos (uma espécie de psicanálise em larga escala), a sociologia emergiu na Europa como uma disciplina relativamente
autônoma no século XIX, no rastro das revoluções científica,
industrial e política que provocaram a grande transição para a
modernidade. O que distingue a modernidade de todas as épocas precedentes é a institucionalização da mudança social – a
mudança social da mudança social, por assim dizer.
Colonialismo, capitalismo, industrialismo, urbanismo, estado-nação, secularismo e individualismo são os marcos da
modernidade. A separação do mundo moderno em relação aos
mundos primitivos e tradicionais caminhou juntamente com
uma fratura disciplinar no interior das ciências sociais. Doravante, a sociologia investigaria o Ocidente, os Estudos Orientais o Oriente e a antropologia, o resto (Wallerstein, 2011: 237273). A separação entre a antropologia e os Estudos do Oriente,
que se debruçavam respectivamente sobre povos sem e civilizações com cultura escrita, coincidiu com a diferenciação da sociologia em relação à ciência política e à economia – através de
sua oposição ao utilitarismo, a sociologia foi bem-sucedida, entretanto, em manter sua conexão vital com a antropologia. Na
organização das disciplinas, a economia, a ciência política e a
sociologia se houveram com o presente, estudando três domínios separados, porém interconectados; a história, por sua vez,
estudava o passado. O fato de que essa última combina a ciência política, a economia e a sociologia em uma única disciplina
é testemunho da convicção moderna de que, nas sociedades
pré-modernas, o mercado, o estado e a sociedade civil ainda
eram, em larga medida, não diferenciados e imersos em um
mundo da vida compartilhado (Wallerstein, id.: 273). A descoberta da sociedade como uma formação relativamente autônoma, diferenciada do estado e do mercado, seguindo suas próprias leis, fundou a sociologia como disciplina. A diferenciação
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funcional da sociedade, sua emergência de um mundo da vida
em que estava embebida nas sociedades tradicionais, não é
apenas algo que a sociologia registra como um signo da modernidade, mas também algo que ela pressupõe em sua própria
constituição.
Enquanto a humanidade entra em seu terceiro milênio, a
sociologia entra em seu segundo século. Tais periodizações são
sempre arbitrárias em alguma medida, mas considero bastante
conveniente aquela proposta por Peter Wagner (1994) – que está, aliás, está na base de outras avançadas por Boltanski e Chiapello (1999) e Domingues (2011), desde que ela não seja acriticamente universalizada para cobrir o mundo inteiro. Wagner e
companhia distinguem três fases da modernidade: liberal, organizada e flexível. A primeira fase vai, grosso modo, de 1789 a
1914 e se caracteriza pelo liberalismo político e econômico. Ela
encontra seu princípio organizador no mercado. Essa modernidade clássica entrou em crise quando foi confrontada, quase
simultaneamente, com as questões nacional e social. A segunda
fase da modernidade, que vai mais ou menos de 1914 até 1973,
sobrepujou os parâmetros individualistas e colocou em seu lugar um estado de bem estar para pacificar e incluir as massas
como cidadãos de uma sociedade nacional. Uma pesada infraestrutura com sistemas tecnológicos de larga escala, planejamento econômico de bem estar, organização fordista da produção, meios de comunicação de massa, partidos de massa e sindicatos fortes, estas são algumas das características da modernidade organizada. Devido à sua falta de flexibilidade, a modernidade atingiu sua segunda crise nos anos 1970. Desde então, a hegemonia ideológica mudou da esquerda para a direita,
do estado de volta ao mercado e da solidariedade para a competição. Os princípios de mercado foram introduzidos em todas as esferas da vida – desde a economia, a política e o exérci-
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to até a educação, a cultura e a vida privada. Por volta dos anos
1980, a sociologia começou a sentir os efeitos do refluxo de
energias utópicas e o desafio lançado, no flanco de esquerda,
pelo pós-modernismo e os assim chamados “Estudos”. Ampliando os debates sobre representação oriundos das artes e da filosofia, o pós-modernismo questionou a ideia mesma de uma
teoria sociológica sistemática e decretou que a modernidade e a
sociologia haviam chegado ao fim – fim de uma época, fim das
grandes narrativas, fim da sociedade. O pós-modernismo foi,
no entanto, apenas um sintoma de uma “virada cultural” mais
geral no interior do capitalismo. Por volta dos anos 1990, a moda do pós-modernismo estava terminada e o debate adquiriu
uma distinta guinada espacial. A globalização tornou-se o tópico central da teoria sociológica.
“Globalização” é um termo abrangente. Como uma palavra-chave de nosso tempo, o termo não se refere apenas às
transformações econômicas ao redor do globo, mas à conjunção
e à integração das revoluções econômica, digital e biotecnológica em uma única grande revolução que está gerando uma mudança civilizacional. Juntas, essas três revoluções estão transformando radicalmente os parâmetros da condição humana e,
se não controladas, podem colocar até mesmo a sobrevivência
da humanidade em risco. Em um longo ensaio “Póshumanismo ou a lógica cultural do capitalismo tardio”, a ser
publicado como pós-escrito e terceiro volume de Uma história
filosófica da sociologia alemã, busquei atualizar a teoria da reificação. A revoluções tecnocapitalistas contemporâneas engendram
novas reificações que nem Marx nem Lukács nem a Escola de
Frankfurt foram capazes de prever. O velho conceito de reificação foi forjado para analisar o processo de transformação da
força de trabalho em mercadoria. Conforme o capitalismo
avança, ele mercantiliza a cultura, a natureza e o self. Na esteira
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da revolução digital, a comercialização da cultura progrediu a
ponto de fazer da indústria cultural uma indústria da
experiência. A experiência humana tornou-se a mercadoria
consumada da nova economia capitalista. Seja na música, nos
videogames ou nos filmes, na culinária, em viagens ou em
parques temáticos, aquilo por que se paga não são tanto os bens
e serviços quanto as experiências culturais que se consome. Ao
conectar a mente ao mercado e vender experiências vividas, o
capitalismo colonizou a consciência. O capitalismo não apenas
produz objetos, mas também sujeitos e subjetividades. Ele não
destrói aspirações, mas as reconhece e se ajusta a elas, ao
mesmo tempo em que as instrumentaliza e as utiliza para seus
próprios objetivos. Traduzindo e deslocando as aspirações por
autonomia, liberdade, iniciativa, criatividade, espontaneidade,
originalidade e responsabilidade individual em um programa
político que pretende fazer retroceder o estado, o
neoliberalismo foi bem-sucedido em mobilizar a crítica da
alienação, da dominação e da burocracia em favor do mercado.
Tendo colonizado o mundo da vida, o capitalismo agora dirige
sua atenção à natureza e invade o próprio domínio da vida
para modificá-la e mercantilizá-la. A antiga reificação
transformou humanos em coisas. A nova é mais radical e
simplesmente embaralha as velhas distinções ontológicas entre
o humano, o animal e a coisa. A análise de desenvolvimentos
atuais na indústria biomédica não é animadora. Em nome da
saúde, todos os tabus relativos à natureza humana estão sendo
violados. A eugenia está voltando, mas agora sob uma veste
liberal e pastoral. As teorias da Escola de Frankfurt eram
deprimentes, mas, a despeito de todas as suas falhas
metateóricas, elas aparentemente ofereceram uma antecipação
brilhante do que estava por vir.
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Enquanto escrevo, o sistema mundial parece estar se momovendo, lenta porém certamente, para o colapso. Ele
provavelmente não terminará numa explosão espetacular, mas
ao longo de uma prolongada série de levantes sociais e
adaptações políticas pragmáticas ocorrendo no centro mesmo
do sistema. Nos níveis estruturais do sistema mundial, o futuro
parece bloqueado. É ainda muito cedo para saber com certeza
se a crise econômica global, para não falar na crise ecológica,
indica o início do declínio da dominação ocidental ou apenas a
transição tumultuada a um novo regime de acumulação para
além da “financialização”. A recuperação e o retorno ao
“business as usual” são uma possibilidade. No entanto,
considerando-se que a crise constitui um momento dramático
no seio de uma mudança de peso geopolítico, de mais longo
prazo, do Ocidente para o Oriente e, em menor medida, do
Norte para o Sul, tal possibilidade soa atualmente improvável.
Seja qual for o sistema que venha a surgir para suceder trinta
anos de fundamentalismo de mercado, ou neoliberalismo, ele
provavelmente não será pós-capitalista! Ainda sim, penso que
faz sentido falar a respeito do pós-capitalismo, não no nível
estrutural ou sistêmico, no entanto, mas no nível do mundo da
vida, nos âmbitos pessoal, profissional e comunal da existência
societária. O mundo não pode ser mudado de um dia para o
outro, mas, supondo que desejemos mudá-lo, podemos muito
bem começar por onde estamos. Como diz Bhaskar: “A única
coisa que podemos mudar aqui e agora somos nós mesmos”.
Por meio da aplicação consciente de princípios e valores em
que acreditamos, como “militantes existenciais” (Arnsperger,
2009), podemos contribuir para a humanização do mundo da
vida e expandir o alcance do pós-capitalismo, de modo que,
quando o sistema eventualmente desabar, se o fizer um dia,
haja um sistema alternativo em seu lugar, subjacente àquele até
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então existente, provendo a infraestrutura viva das sociedades
conviviais pós-capitalistas do futuro.
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Universalismo: reflexões sobre os
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O presente artigo é uma tradução de “Universalismo: reflexiones sobre los
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La pretensión universalista de la teoría social. Santiago: LOM Ediciones, 2011.
Tradução e a revisão técnica por Marcos Lacerda e André Magnelli. Os trechos
que contêm remissões a outros capítulos do mesmo livro no original foram
retirados da presente tradução.
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A afirmação de Theodor Adorno que a sociologia é vítima
de um tabu anti-filosófico não é auto-explicativa – inclusive para os padrões da própria sociologia de Adorno que são, por certo, qualquer coisa, menos auto-explicativos. Por um lado, no
contexto das ciências sociais, a sociologia é a disciplina que
mantém a relação mais ambivalente com sua própria autocompreensão de ciência. A dimensão científica da sociologia – também em sua variante positivista – é parte fundamental de sua
história e identidade disciplinar. Mas, ao mesmo tempo, essa
mesma identidade científica se mantém sob o permanente escrutínio – se não ataque – das versões mais normativas, teóricas
e, inclusive, historicistas da própria sociologia. Por outro lado,
o comentário de Adorno é também curioso, porque ninguém
melhor do que ele mesmo representa uma tradição altamente
reflexiva e filosoficamente orientada na sociologia. Adorno é
provavelmente o mais filósofo dos sociólogos do século XX –
talvez um verdadeiro expoente do que se poderia chamar de
uma sociologia filosófica –, pelo que talvez seu comentário deva,
na realidade, ser entendido com algo de ironia, quando não decididamente como uma autocrítica. Neste capítulo, não vou
tentar refutar ou validar o juízo crítico de Adorno. Sua advertência me interessa mais como um convite para refletir sobre
uma característica específica do pano de fundo filosófico da sociologia que tende a deixá-lo de lado, posto que existem outras
tarefas que sempre são mais prementes. Tomo-o como um convite para começar a analisar e reconstruir tal passado filosófico,
para, a partir daí, fazer-se também a pergunta sobre seu papel
no presente e no futuro da disciplina. Em relação ao interior da
disciplina, me interessa propor uma via para conectar a história
da sociologia com seu próprio passado filosófico; em relação ao
seu exterior, esta reflexão me parece que coloca a disciplina
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frente a fortes desafios conceituais e normativos em sua tentativa de compreender a sociedade contemporânea.
Parece-me que este duplo movimento pode nos ajudar a
desentranhar algumas das razões que levam a sociologia a tentar resolver preocupações que não apenas extravasam sua autocompreensão científica, mas que também são constantemente
reintroduzidas para o interior de sua própria prática científica.
Refiro-me ao vínculo entre sociologia e universalismo.
A tese central deste capítulo é que uma acentuada pretensão universalista caracteriza aquilo que podemos denominar
conhecimento propriamente sociológico. Enquanto herdeira crítica das teorias do direito natural e da ilustração dos séculos
XVII e XVIII, a sociologia adota uma pretensão universalista
baseada nelas e não pode desfazer-se tranquilamente desse horizonte universalista. Mas esta ancoragem histórica obriga a
própria tradição sociológica - se não quiser transformar-se em
uma peça de museu com relevância só para quem se interessa
pela história das ideias – a repensar constantemente em que
consiste, quais são as virtudes e defeitos e como é possível renovar tal pretensão universalista.
O capítulo procede da seguinte maneira. A primeira seção
explora, tendo como guia Reinhart Koselleck, o vínculo tripartite entre a noção de crise em uso na aurora da modernidade, o
surgimento da sociologia e o problema do universalismo. A
partir daí se explicam, por um lado, as dimensões centrais da
pretensão universalista da sociologia e, por outro, se exploram
as consequências dessa pretensão para a tensão entre descrição
e normatividade que se expressa no interior da própria disciplina. A segunda parte tenta desentranhar as relações que podem efetivamente serem encontradas entre o direito natural
moderno e o pensamento sociológico através da ideia de afinidade eletiva. Alguns trabalhos de Leo Strauss, Robert Fine, Jo-
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hannes Messner e Jürgen Habermas servem de ponte entre ambas as tradições e permitem sugerir que, embora a sociologia
surja com a promessa de romper com os pressupostos metafísicos do direito natural, a primeira estabelece uma relação ambivalente com o segundo a partir da pretensão universalista que
compartilham. A terceira seção se centra na crítica mais extensa
à expressão dessa pretensão universalista na obra dos sociólogos clássicos: seu eurocentrismo. Tenta-se mostrar que a resposta aos defeitos eurocêntricos da sociologia não passa pelo
abandono de sua pretensão universalista original, senão pelo
seu crescente refinamento e reflexivização [reflexivización]. O
texto culmina com algumas considerações sobre os desafios que
a crítica pós-moderna e a nova ortodoxia globalista puseram à
forma tradicional na qual a sociologia entendeu seu próprio
conteúdo e orientação universalistas.
CRISE, SOCIOLOGIA, UNIVERSALISMO
O argumento central desta primeira seção é que o diagnóstico da crise com que a sociologia operou tradicionalmente
pode ser explicado como consequência da orientação universalista em que ela se funda e que a acompanha até os dias de hoje.
O contexto em que surgem os conceitos centrais da disciplina
está marcado pela ideia de crise, e é a partir daí que se pode derivar uma série de características distintivas. O papel da ideia
de crise na autocompreensão do surgimento da modernidade
foi rastreado magistralmente por Reinhart Koselleck, e, embora
sua reconstrução dos sentidos pré-modernos não seja nosso foco direto, uma breve revisão é ilustrativa para determinar os
possíveis usos da ideia de crise na sociologia e dos âmbitos nos
quais ela se torna aplicável.
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No período da Grécia Clássica, a ideia de crise era “parte
dos conceitos centrais da política” e se referia à determinação
do ordenamento jurídico justo da comunidade política
(Koselleck, 2007:241). A isto se junta, também nesse período,
sua referência médica a um estado de enfermidade. A crise neste sentido implica “tanto o estado observável como o juízo (judicium) sobre o curso da mesma que, em um número determinado de dias, conduz à decisão sobre se o enfermo sobrevive”
(Koselleck, 2007:243). Há ainda outra conotação, de corte mais
teológico, no qual o mesmo juízo já referido “contém também
uma promessa de salvação” (Koselleck 2007:242). A posterior
transformação latina do termo a insere no contexto dos assuntos sociopolíticos para passar a indicar “aquele período do
tempo no qual a decisão é iminente, mas ainda não ocorreu"
(Koselleck 2007:243).
Na aurora da modernidade, a ideia de crise começa a adquirir uma crescente centralidade. Koselleck distinguirá para
esse período três campos principais nos quais se recorre ao
conceito de crise e, com isso, nos aproximamos do momento
em que sua inclusão no léxico sociológico se faz detectável:
uma função “histórico-discriminante e sentenciadora”, uma
“médico-diagnóstica” e uma “teológico-evocativa” (Koselleck
2007:253). Deste ponto de vista histórico, já desde finais do século XVIII, "'crise' se converte na 'marca' [signature] estrutural
da Época Moderna” (Koselleck 2007:251). A própria noção de
crise “se converte no conceito supremo, temporalmente elástico
dos modernos” (Koselleck 2007:255). O resultado é que a crise é
simplesmente outra forma de referir-se ao tempo presente, com
o que “‘crise’ passa a ser, simplesmente, um conceito estável
para ‘história’” (Koselleck 2007:250) e a modernidade se torna
aquele período histórico marcado por uma crise crônica, um
presente eterno. A função médico-diagnóstica da ideia de crise
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se refere à ação dos agentes internos ou externos ao corpo político, que desencadeiam um estado de coisas novo. Mas a adoção do juízo crítico em relação ao em que consiste a crise não é
central; mais importante é como se deve tratar o paciente, seja
para restaurar o status quo ante, seja para estabelecer uma nova
ordem. E em sua orientação teológica, o que prevalece é a recorrente apelação a uma ordem superior ou objetivo com a qual
se tenta dar sentido não só a eventos específicos, mas também
ao decurso histórico como um todo: “sobre a base da promessa
do ‘último dia’ que haverá de vir, ‘crise’ pode definir-se como a
última decisão histórica, após a qual a qualidade da história
experimenta uma mudança fundamental” (Koselleck 2007:251).
A forma específica em que a história da sociologia se enlaça
com a do conceito de crise está relacionada com a sua condição
de ser a ciência dedicada a ela de maneira prioritária. Comte dá
um passo à frente e faz sua a tarefa: “Necessita-se de uma espécie de ciência da crise que conheça a sociedade e as leis de sua
história” (Koselleck 2007:255)
Tendo abusado do trabalho de Koselleck, quero agora obter algumas consequências desta breve discussão: quando a sociologia fala de crise, em geral está fazendo menção a dois tipos
distintos de crise. Por um lado, a grande maioria dos diagnósticos históricos da sociologia se refere a um estado de crise social
– mais ou menos agudo e com um conteúdo ou causa específica
também em mutação. A crise se expressa tanto no rompimento
traumático com um estado de coisas anterior, como também na
comparação entre esse estado de coisas que se constata empiricamente e as possibilidades últimas a ele associadas, que se assume como situação ideal com valor universal. Assim, por
exemplo, não se trata só de afirmar que os países periféricos e
as zonas subdesenvolvidas são a versão imperfeita daquilo que
tem lugar na Europa - ainda que o eurocentrismo seja sem dú-
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vida parte do problema e, mais adiante, tenhamos que dizer algo sobre ele. A respeito da pretensão universalista da sociologia, é igualmente importante compreender que a crise com a
qual a disciplina opera está relacionada também com o fato de
que aquilo que tem empiricamente lugar na Europa é expressão
insuficiente de suas próprias possibilidades evolutivas: “O pano de
fundo desta crise permanente é a discrepância entre uma estrutura social em mutação e os sempre inadequados regimes políticos, que, por isso mesmo, perderam sua legitimidade”
(Koselleck 2007: 260). O diagnóstico da crise está então relacionado tem com as consequências negativas que esta situação de
potencialidades internas não realizadas há de ter a todo nível
(social, cultural, individual).
Mas a sociologia opera igualmente com outro diagnóstico
da crise que não enfoca na descrição da sociedade, mas sim que
se refere aos fundamentos de seu próprio procedimento [quehacer] como disciplina científica - e, a este respeito, a utilidade da
reconstrução de Koselleck é um pouco mais indireta. Trata-se
de uma crise de tipo mais cognitivo, que se expressa em um ceticismo sobre a validez de seus próprios conceitos centrais e de
suas estratégicas metodológicas. A sociologia sofre com o fato
de ter que fazer afirmações sobre a base de pressupostos cronicamente problemáticos, sofre com as imperfeições e impurezas
dos métodos com os quais tenta registrar as relações sociais, e
volta a sofrer com o fato de que suas explicações são recebidas
com frieza pelos atores em seus mundos da vida cotidiana. Sem
dúvida, esta interrogação sobre a inadequação dos procedimentos para a geração de conhecimento sociológico pode tornar-se cínica – com a igualação entre sociologia e ideologia – ou
ter, também, consequências paralisantes – com a dissolução da
sociologia em epistemologia -. A crise cognitiva da sociologia
deve então ser entendida como a aporia gerada a partir da
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afirmação do caráter histórico e socialmente condicionado de
seu saber, por um lado, e, por outro, da intenção de transcender
esse mesmo postulado para tornar possível o desenvolvimento
de explicações que sejam efetivamente superiores às do senso
comum dos atores leigos – e que os próprios atores terão que
reconhecer como tais (Habermas, 1990a; Kim 2005).
Um elemento comum desta peculiar forma que a sociologia tem de entender tanto o mundo social como seus próprios
procedimentos é a orientação universalista que se faz de fundamento da disciplina. Tanto no caso da observação da sociedade,
como no da autorreflexão sobre a validade do conhecimento
sociológico, o postulado da crise pressupõe uma distância entre
o registro empírico do que se observa e aquele estado de coisas
ideal que se haveria esperado encontrar ou conseguir: a sociedade não se move na direção suposta, as metas alcançadas não
produzem as consequências esperadas, os atores resistem em
reconhecer a primazia do conhecimento sociológico, que por
sua vez duvida sobre si mesmo uma vez ou outra. Em outras
palavras, a problemática autocompreensão científica da sociologia a leva a concentrar-se no registro do que é, no entanto suas perguntas, conceitos e métodos a impulsionam para a filosofia e, com isso, para ir mais além para incluir uma série de explicações, comparações e avaliações com o fim de tentar compreender e resolver a distância entre o que é e o que poderia ou
deveria ser. Novamente Koselleck pode vir em nossa ajuda:
“’Crise’ se converte em um ponto de intersecção da situação
atual e de suas condições histórico-universais, sem cujo conhecimento não é possível efetuar um prognóstico” (Koselleck
2007:255). Reafirma-se assim não só o vínculo imanente entre
sociologia, modernidade e a própria noção de crise, como também este conceito moderno de crise não pode ser entendido
como independente da pretensão universalista da própria mo-
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dernidade: “o conceito de crise adquire a função de descrever, e
ainda de evocar, uma transição histórica-universalmente única,
mas também progressivamente consolidada” (Koselleck
2007:257).
O registro exaustivo de eventos empíricos, a explicação
das causas últimas dos eventos como tendências gerais da sociedade moderna, a validação dos métodos com os quais se levou
a cabo tal registro e explicação, assim como a validação normativa desses eventos e tendências a respeito de um padrão superior, se mostraram todas como tarefas próprias da disciplina.
Postas as coisas dessa maneira, o argumento que quero sustentar é que o conhecimento sociológico se constitui com a intenção de fazer mais abstratas, reflexivas e refinadas:
a) as definições sobre o elemento conceitual que há de
permitir capturar a natureza última ou o momento fundante do
social – quer dizer, responder à pergunta sobre em que consiste
o elemento social das relações sociais;
b)os métodos para controlar as distorções que se produzem com a intenção de registrar de maneira fidedigna o social;
c) a compreensão da crise social que surge do desenvolvimento insuficiente ou incorreto das próprias possibilidades
evolutivas da sociedade moderna.
No nível conceitual, o trabalho, o sentido intencionado da
ação, a consciência coletiva, a intersubjetividade, a sociedade, a
interação linguística ou as seleções comunicativas são todas
formas de se referir àquele componente definitivo que há de
permitir explicar em que consiste o social das relações sociais
visto de um ponto de vista universalista. Cada uma destas possíveis definições do social guia a investigação sociológica em
direções distintas, mas todas têm em comum a intenção de definir aquele elemento fundante do social que haveria de permitir à sociologia investigar, nos contextos históricos e sociocultu-
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rais os mais diversos, aquilo que surge quando dois ou mais seres humanos se relacionam. No nível metodológico, a sociologia tenta construir aquele conjunto de estratégias, protocolos e
regras com as quais possa validar suas próprias observações e
explicações do social. Desde a dialética até a enquete, passando
pelos tipos ideais e pelos relatos etnográficos, os métodos de
investigação sociológica operam sob o pressuposto universalista da compreensibilidade das ações humanas por indivíduos
que não formam, nem chegarão nunca, a ser parte do grupo em
estudo. E ainda quando se assume que inevitavelmente se produzirão distorções importantes, igualmente hão de operar sob a
expectativa forte de que, apesar de todas as dificuldades, sentidos, motivações, atitudes, valores, expectativas e preconceitos
dos atores, podem ser registrados, compartilhados intersubjetivamente e, finalmente, estudados posteriormente pelo observador sociológico. E no que diz respeito à crise social que a sociologia diagnostica, a pretensão universalista se relaciona com
o desvelamento dos obstáculos que impedem a expressão cabal
do momento fundante do social: alienação no caso do trabalho,
a jaula de ferro no caso do sentido da ação, a desdiferenciação
para a diferenciação funcional, ou a comunicação sistematicamente distorcida no caso da interação linguística.
Uma consequência que deriva deste entendimento da pretensão universalista da sociologia é a que permite aproximar-se
do problema da difícil relação entre descrição e normatividade
na disciplina. Como já foi dito, a própria autocompreensão científica da sociologia inclui uma dimensão normativa que tradicionalmente esteve fechada não só às ciências naturais, como
também foi progressivamente fechando-se, durante o século
XX, para disciplinas afins como a ciência política e a economia
(Habermas, 1989a). A pretensão universalista com que a sociologia opera, tanto a nível conceitual como metodológico, dá
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impulso a uma reflexão que não pode manter-se nem resolverse dentro dos parâmetros que são próprios das disciplinas científicas. Ao mesmo tempo, essa auto-identidade científica está
fortemente integrada, e não pode nunca desaparecer completamente, senão a risco de a sociologia “involue” em filosofia
primeira (e o “modo de fazer” e modo de reflexão da sociologia
se fará irreconhecível como prática propriamente científica). A
ilusão de abandonar toda pretensão normativa se provou insuficiente para os próprios praticantes da disciplina – inclusive
como mera expressão da vontade a respeito de como deveria
comportar-se a sociologia como sociologia. Por sua vez, isso
poderia explicar o porquê da disciplina, apesar de seu permanente interesse por questões normativas, quando se deixa instrumentalizar politicamente, o faz sempre de maneira imperfeita. Não é apenas, como bem o assinalou Habermas (Habermas,
1987:278), porque a sociologia conservadora e a sociologia crítica são co-originárias desde sua fundação no período da Revolução Francesa: a sociologia “surgiu na mesma medida tanto no
espírito da Revolução como no da Restauração; cada um dos
lados da guerra civil a reclamou para si”. A causa dessa instrumentalização política imperfeita radica também no fato de
que, embora a sociologia se interesse pela dimensão normativa
da vida social, e preste constantemente seus serviços a distintas
causas políticas, no processo de abarcar posições normativas,
ela termina por malograr tanto a quem foi em sua busca (porque seu conhecimento não produz os resultados esperados),
como a si mesma (porque tende a transformar-se em sociologia
pouco reflexiva e “de má qualidade”). Parte de sua vocação
principal está simplesmente do outro lado e, para seguir sendo
sociologia, não pode senão abandonar a causa política na metade do caminho, quando começa a fazer exigências pouco
convenientes para a conjuntura ou a expor verdades incômodas
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– ou, para falar com Norbert Elias (1978), em seu caráter de destruidora de mitos.
Mas essa não é a única consequência da tensão entre elementos normativos e descritivos. Na medida em que o ingresso
permanente da sociologia em questões normativas é entendido
como consequência de seu universalismo cognitivo, esse mesmo
universalismo cognitivo impõe restrições ao tipo de orientações
normativas que podem efetivamente justificar-se desde uma
perspectiva sociológica. O interesse sociológico por questões
normativas resulta de uma espécie de transbordamento de seu
universalismo cognitivo: é a pretensão de conhecimento sociológico que a empurra em direção a questões que não podem resolver-se só como questões descritivas ou explicativas, pois
compreendem também assuntos valorativos. O ingresso da sociologia no debate normativo se faz desde dentro do marco de
referência que seu universalismo cognitivo cria. E se, certamente, a sociologia não pode desde ali derivar a existência de uma
única normatividade social que encarne seu projeto, tampouco é
possível justificar qualquer classe de proposição normativa com meios
sociológicos. O universalismo cognitivo da sociologia tendeu –
embora não sempre, lamentavelmente – a bloquear o desenvolvimento de explicações e posições normativas particularistas de
todo tipo: culturalista (identidades essenciais que impedem ou
garantem atitudes de tal ou qual tipo), nacionalistas (corpos coletivos com “traços” de personalidade distintivos), raciais (só
alguns grupos são qualificados como seres humanos para todo
efeito), de gênero (diferenças entre homens e mulheres que em
si mesmas explicam diferenças de comportamento), ou inclusive de classe (finalmente, não há nem uma ciência proletária,
nem uma ciência burguesa). Os conceitos e métodos da sociologia requerem, e ao mesmo tempo pressupõem, uma concepção universalista da espécie humana que abarca todos os indi-
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víduos e grupos humanos. A pretensão universalista da sociologia deve poder registrar, conceituar e explicar toda classe de
relações sociais – realmente todas – como expressão universal
de nossa condição de seres humanos. Só aquelas posições que
abraçam o universalismo normativo que assume a ideia de uma
única espécie humana cumprem com esta condição, e elas surgem do universalismo cognitivo em que se funda a sociologia.
Por certo, o argumento que aqui se propõe não se relaciona com a determinação de quantos colegas, e em quais períodos, têm privilegiado posições de um tipo ou outro. No entanto, interessa-me sustentar que a pretensão universalista cognitiva pode ser reconstruída a partir do corpus central da disciplina, e que seu correlato normativo, ainda que menos aparente, pode ser igualmente reconstruído. A orientação cognitiva
fundamental da sociologia tende a privilegiar aqueles conceitos, métodos e proposições normativas que são capazes de referir-se ao desenvolvimento da modernidade como conquista
evolutiva da espécie humana em seu conjunto – a ideia de humanidade como uma dado recente e nada trivial da evolução
da própria espécie (Finkielkraut 2001). E, a partir deste dado
básico da modernidade como constatação da imprescindível
variedade sociocultural e normativa das relações sociais, a sociologia enfrenta esta tarefa desde um universalismo que não
pode ser homogeneizante, uma vez que é pluralista desde o
inicio. Parafraseando C.W.Mills (1986), esta pretensão universalista pode ser entendida como a grande promessa de futuro da
sociologia. Mas me interessa mostrar que é uma promessa de
futuro que se baseia no fato de ser também sua orientação intelectual fundacional. Para isso, devemos explorar a origem da
pretensão universalista da sociologia na tradição do direito natural.
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UNIVERSALISMO, DIREITO NATURAL, SOCIOLOGIA
O tema das origens intelectuais da sociologia não é certamente um tema novo, e são várias as respostas que se tem dado
a respeito. A sociologia se apresenta em geral como a herdeira
algo desobediente da filosofia da ilustração (Aron, 1965; Cassirer, 1979; Gay, 1973; Heilbron, 1995; Parsons, 1968; Seidman
1983), como parte da reação romântica contra a própria ilustração (Hawthorn, 1976; Nisbet 1967) e, certamente, como reflexão
crítica sobre o caráter intrinsecamente contraditório do capitalismo como expressão fundamental da vida moderna (Giddens,
1998; Marcuse, 1979; Zeitlin, 1990). Sem pretender necessariamente contradizer estas interpretações, a hipótese que me interessa explorar neste capítulo se relaciona com uma afinidade eletiva entre direito natural e sociologia, afinidade eletiva que é
dada justamente pela pretensão universalista que ambas compartilhariam. Não se trata, por certo, de afirmar que a sociologia é um mero apêndice do direito natural moderno – como o
que se tem feito, por exemplo, em relação à filosofia política
(d’Entrèves, 1973). Tampouco é minha intenção estabelecer um
vínculo causal que, saltando-se o período da ilustração no século XVIII, conecte diretamente o surgimento da sociologia com
as teorias do direito natural do século XVII: como já disse, estou
indo contra a ideia de uma possível dissolução da sociologia
em uma filosofia primeira ou reflexão epistemológica. Trata-se
de tentar estabelecer uma conexão entre ambas as tradições, a
partir das quais compatibilidades e diferenças, assim como suas possibilidades de inter-relações, possam todas desenvolverse e, a partir daí, contribuir para melhorar nossa trabalho como
sociólogos.
Seguindo o estudo de Michael Löwy sobre a afinidade eletiva entre o pensamento messiânico judaico que surge durante
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a Idade Média e as utopias radicais dos princípios do século XX
na Europa Central, a ideia de afinidade eletiva pode ser entendida como “uma relação interna rica e plena de sentido entre
duas configurações” que se assumem como distintas (Löwy,
1992:9). A tese de Löwy é instrutiva neste contexto porque, a
seu juízo, tanto o messianismo judeu quanto o radicalismo de
início do século XX compartilham certa noção de redenção que,
embora se expresse de maneira distinta em cada tradição – religiosa (e por isso transcendente) no primeiro caso, e política (e
por isso imanente) no segundo–, compartilham uma visão restauradora do passado: a ideia de um evento crítico que transforma de maneira radical o presente e entrega um sentido de
utopia futura.1 De maneira análoga, a ideia de afinidade eletiva
como estratégia metodológica para estudar o vínculo entre sociologia e direito natural se justifica a partir de que ambas tem
uma pretensão universalista. Esta pretensão universalista permite tanto à sociologia, quando ao direito natural, fazerem
frente ao problema da distância entre padrões supra-históricos
e diferenças socioculturais – tanto a partir de uma perspectiva
primordialmente normativa, para o caso do direito natural,
quanto a partir de uma perspectiva de corte mais cognitivo para o caso da sociologia. A afinidade eletiva se expressa nas similitudes e continuidades entre os dois momentos que se espera estudar; em uma “certa classe de conexão entre fenômenos
aparentemente distintos dentro do mesmo campo cultural (religião, filosofia, literatura)" (Löwy, 1992:10). Mas tenta, ao
mesmo tempo, capturar suas diferenças e especificidades em
uma “eleição mútua que implica uma distância prévia, um vazio intelectual que deve preencher-se, uma certa heterogeneidade ideológica” (Löwy, 1992:12).
1

A distinção imanente/transcendente é um elemento fundamental para explorar
as relações entre sociologia e direito natural.
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Encarando as coisas deste modo, a primeira coisa que se
constata é que ambas as tradições são efetivamente distintas. A
literatura recém-referida sobre o surgimento da sociologia pouco ou nada se interessa pelo direito natural; e entre aqueles que
têm reconstruído a tradição do direito natural, a sociologia
simplesmente parece não existir (HaaKnossen, 1996; Hochstrasser, 2000; Tuck, 1981) 2 Em todo caso, sim, é possível encontrar traços deste vínculo em relação a temas concretos. As
teorias dos sentimentos morais de Adam Smith têm sido discutidas em relação com a preocupação posterior da sociologia sobre a integração social (Swingewood, 1970); a teoria da sociedade civil de Adam Ferguson em relação à divisão social do
trabalho (Barbalet, 2005) e a teoria da paz perpétua de Kant em
relação às teorias cosmopolitas de Jürgen Habermas (1999;
2002; Fine, 2007; Fine e Smith, 2003; Chernilo, 2010: 175-199). E
é também possível mencionar alguns trabalhos em que tal conexão se faz mais explícita, e de cada um deles há lições a retirar.
Cronologicamente, um dos primeiros que parece ter intentado estabelecer uma relação explícita e sistemática entre ambas
as tradições é Leo Strauss. 3 Em todo caso, o argumento de
Strauss aponta em uma direção algo distinta à que aqui se propõe, posto que mais que estabelecimento de uma continuidade
Embora não se trate de um tratamento sistemático, John Finnis (1980:3) inicia
seu livro sobre uma teoria contemporânea da lei natural indagando sobre as
estratégias de construção de conceitos das ciências sociais tomando como
referência, entre outros, Max Weber. No entanto, a adoção desse ponto de partida
não leva Finnis a se perguntar, sequer de maneira indireta, sobre as possíveis
relações entre ambas as tradições.
3 No entanto, encontramos um antecedente parcial na obra de Ernst Troeltsch,
que publicou, no início do século XX, dois ensaios sobre o tema do direito natural
desde uma perspectiva sociológica (1958 [1922] e 2005 [1911]). O segundo
destes trabalhos foi, de fato, o trabalho de Troeltsch no Primeiro Congresso
Alemão de Sociologia em 1910 (Harrington, 2004).
2
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ou afinidade eletiva entre direito natural e sociologia, seu interesse se centra em demonstrar que o crescente estado de crise
atual da segunda se deve justamente a seu abandono da primeira. Diz Strauss (1974[1950]: 4): “de acordo com nossa ciência
social, podemos estar instruídos ou chegar a nos instruir em assuntos de importância secundária, mas temos que nos resignar
à ignorância absoluta no aspecto mais importante: não podemos ter conhecimento algum sobre os princípios últimos de
nossas opções”. A ciência social que Strauss (1974:36) assim crítica se expressa de forma paradigmática no trabalho de quem,
“quaisquer que possam ter sido seus erros, é o maior cientista
social de nosso século”: Max Weber. O ponto de partida da crítica de Strauss é sua afirmação de que a ciência social livre de
valores de Weber não pode ser entendida simplesmente como
um tipo de relativismo historicista:
“Ele se separa da escola histórica não porque tenha rechaçado
as normas naturais, por exemplo, normas que são universais e
objetivas, e sim porque esta tentou estabelecer padrões que
eram, sem dúvida, históricos e particulares, mas ainda objetivos [...Weber...] se opõe à escola histórica não porque ela eliminasse a idéia de direito natural, e sim porque, em vez de rejeitá-lo completamente, manteve o direito natural de maneira
histórica” (Strauss, 1974: 37)

Longe de abandonar a possibilidade de estabelecer proposições com validade universal, o problema para Weber é que
tais proposições só podiam se referir àquelas questões sobre as
quais a ciência pode dar resposta de maneira empírica. Nisso
consiste o que Strauss denomina o “niilismo nobre” da sociologia de Weber: “A verdadeira razão de Weber insistir no caráter
eticamente neutro da ciência social (…) não era sua crença na
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oposição fundamental entre o que é e o que deve ser, mas sim
sua crença de que não pode haver nenhum conhecimento genuíno do que deve ser” (Strauss 1974:41). Este impasse frente ao
caráter normativo da vida social é explicado por Strauss pelo
fato de que a sociologia deu respaldo à tradição intelectual que
está em sua base e que pode eventualmente haver-se provido
do instrumental para se colocar tais perguntas: o direito natural.
Uma aproximação completamente distinta nós a encontramos em Johannes Messner, que, em meados da década de
60, publicou o único trabalho que conheço onde o tema a tratar
é explicitamente a tentativa de capturar as relações entre a “Sociologia Moderna e Direito Natural” (esse é justamente o título
de seu livro). A tese central de Messner é que a sociologia deve
prestar mais atenção aos problemas filosóficos e morais que estão no centro da tradição do direito natural porque de sua melhor compreensão há de resultar, por sua vez, uma melhor
compreensão sociológica da sociedade moderna. Neste sentido,
seu argumento sobre as relações entre ambas as tradições tem
relevância para o assunto que nos convoca aqui. Primeiro, Messner sustenta que o vínculo pode ser explorado pelo lado de
uma sociologia do direito natural; quer dizer, mediante uma
análise sociológica do direito natural tanto a partir do ponto de
vista de suas doutrinas jurídicas (enquanto sociologia do direito), como a partir do ponto de vista de sua relação com outras
formas de conhecimento sobre a sociedade em distintos contextos e períodos (como ramo da sociologia do conhecimento, se
quisermos). Em segundo lugar, Messner (1964:9) assinala que o
período do surgimento da sociologia no final do século XIX
coincide com um dos momentos de maior repúdio às doutrinas
do direito natural, o que poderia explicar a falta de interesse,
ou inclusive desdém, que a sociologia, e aqueles que se dedi-
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cam a reconstruir sua história, têm mostrado pelo direito natural. Terceiro, Messner (1964:24) argumenta que, ao longo do século XX, a sociologia tem sido incapaz de compreender o direito natural porque se viu presa de um tipo de redução nacionalista em que o direito positivo estatal-nacional é visto como a
única fonte legítima de legalidade e legitimidade. Apresentando assim as coisas, o texto de Messner aponta em uma direção
que nos interessa – mais ainda quando ele vincula a tradição do
direito natural a temas como a justiça, a dignidade humana e o
direito à resistência (que é também a forma com que esta tradição é resgatada desde o marxismo, por exemplo, em Bloch,
1999; Douzinas 2000). No entanto, o problema com o enfoque
de Messner radica em sua própria concepção de direito natural
como uma versão ainda só parcialmente secularizada do ensino
das doutrinas na igreja católica. Para ele, o centro das doutrinas
do direito natural está em uma concepção da natureza humana
em um sentido forte (Messner, 1964:33), assim como a invocação dogmática da família como núcleo fundamental da sociedade: “a visão social científica da posição da família como fonte
primogênita de todo ser plenamente humano” (Messner:
1964:33). Tampouco é especialmente útil para nossos interesses
presentes, nem era especialmente sofisticado já em seu momento, que Messner situe o horizonte normativo do direito natural
como a última esperança do “ocidente democrático” contra o
totalitarismo soviético (Messner, 1964:65-67)
Outra tentativa de mostrar esta conexão entre teoria social
e direito natural nós encontramos em Robert Fine (2002), que
fez deste tema o fio condutor de sua reconstrução da problemática relação de Marx com a tradição que ele chama “jurisprudência clássica”: Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Adam
Smith, Kant e Hegel. A tese de Fine neste trabalho é que a ruptura efetuada pela jurisprudência clássica – o direito natural
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moderno – é tão radical como insuficiente: “O problema com a
jurisprudência clássica não foi seu rompimento com a teoria
tradicional do direito natural, mas sim que ele não conseguiu
completar tal rompimento. Aboliu a teoria do direito natural
em sua forma tradicional só para fazê-la ressuscitar em uma
forma moderna" (Fine 2002:21). Fiel a sua forma de entender o
desenvolvimento da moderna teoria social, o argumento de Fine neste caso é que, quanto mais estas duas formas de pensamento pretendem explicitamente separar-se, mais cresce a possibilidade de uma inesperada e incômoda confluência entre
elas. Dessa maneira, “tomados como unidade, os teóricos da
jurisprudência demoliram as concepções tradicionais do direito
natural, mas, ao fazê-lo, naturalizaram a lei positiva” (Fine
2002:66). Fine demonstra desta forma que, longe de rechaçar
esta tradição de pensamento jurídico como simples ideologia
burguesa, Marx havia batalhado por encontrar o elemento racional e universal que ali se encontra para integrá-lo em sua própria teoria. Neste processo, o momento em que Marx rompe
com a tradição do direito natural – dada sua forma ingênua ou
ideológica de entender as relações de classe, assim como o idealismo a-histórico de suas explicações supostamente históricas –
deve ser entendido como complemento e como negação absoluta dos temas fundamentais dela mesma: a busca de uma organização justa das relações sociais sobre a qual fundar uma (nova) ordem social racional (Fine, 2001:85-98).
Um último antecedente para indagar as conexões entre direito natural e sociologia encontramos nos estudos sobre as relações entre teoria e práxis do então trintão Jürgen Habermas.
No seu caso, a ênfase está na forma em que os primeiros conceitos de história, ordem, progresso e direito com que surge a
sociologia se encontram fortemente ancorados na tradição do
direito natural: “o conceito de uma história natural da humani-
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dade em progresso em direção ao cada vez melhor [...] patrocinou a sociologia desde seu período de formação” (Habermas,
1987:287). Desde um ponto de vista filosófico, o ato fundacional
da modernidade política é um ato de restauração no qual os
preceitos do direito natural tradicional se invocam para restabelecer um (antes imaginário que real) status quo ante: “‘evolução do direito natural’ foi o conceito filosófico que a revolução
se formou de si mesma tão logo foi conceituada como revolução
– na separação das colônias americanas da mãe pátria e, sobretudo, na queda do Ancien Régime” (Habermas, 1987:87) Nos fatos, no entanto, o ato fundante que se expressa na declaração
dos direitos fundamentais não só deve fazer frente a um novo
tipo de relações sociais – a liberação do tráfico de mercadorias
entre a qual começa a se incluir o próprio trabalho humano –
como também problematiza igualmente a forma na qual este
novo tipo de ordem social há de buscar legitimidade:
“Este ato de declaração devia exigir para si engendrar o poder
político exclusivamente a partir da compreensão filosófica. Esta ideia da realização política da filosofia, a saber: a criação autônomo-contratual da coerção jurídica a partir tão só da coerção da razão filosófica, é o conceito de revolução que se segue
imanentemente dos princípios fundamentais do direito natural moderno” (Habermas, 1987:90).

Habermas mostra, com isso, que a pergunta sobre o fundamento normativo da ordem social moderna se separa – mas
também descansa e pressupõe – do fundamento de racionalidade que o marco normativo do direito natural lhe provê. Isso
poderia explicar porque boa parte das reconstruções e das análises sobre a tradição do direito natural enfatiza que, ainda
quando parece haver-se matado-o uma e mil vezes, o direito
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natural reaparece na modernidade de distintas formas e, por
certo, com distintas colorações políticas (d’Entrèves, 1973; La
Torre, 2006; Oakley, 2005; Rommen, 1998).
Para terminar de tornar plausível meu argumento sobre a
afinidade eletiva entre sociologia e direito natural a partir da
pretensão universalista que ambos compartilham, é ainda necessário dizer algo mais sobre a própria pretensão universalista. Como já se anunciou, nas teorias do direito natural, a pretensão universalista se expressa primordialmente no nível
normativo, enquanto que na sociologia predomina o nível descritivo. Que o direito natural privilegie o normativo e a sociologia o descritivo, desnecessário dizer que isso não significa que
cada uma se interesse exclusivamente por esse plano, mas simplesmente que é ali que se faz a sua contribuição principal. Veja-se, por exemplo, a forma com que Heinrich Rommen – um
advogado católico alemão que terminou o exílio durante o regime Nazi – expressava, em 1936, o problema do surgimento da
tradição inicial do direito natural:
“A idéia de uma lei natural só pode surgir quando os homens
começam a perceber que nem toda lei é uma lei divina inalterável e imutável. Pode surgir só quando a razão crítica se dá
conta, ao olhar historicamente para trás, das mudanças profundas que aconteceram na lei e nos costumes reais e se torna
consciente da diversidade de instituições morais e legais de
seu próprio povo no transcurso da história. E quando, ademais, ao olhar mais além dos confins de sua própria cidade,
estado ou tribo, se da conta da diferença com as instituições
dos povos vizinhos. Quando, portanto, a razão humana é surpreendida ao constatar esta diversidade, chega pela primeira
vez à distinção entre a lei divina e a lei humana” (Rommen
1998: 4).
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Se as referências à lei divina são eliminadas e se são substituídas por referências mais racionalistas, o argumento aparece
de um modo similar no próprio Leo Strauss. Ao seu juízo, a história parece provar a tese de que
“Todo o pensamento humano, e sem dúvida todo pensamento
filosófico, se refere aos mesmos temas ou problemas fundamentais; existe, portanto, um marco de referência imutável
que permanece frente a todas as mudanças do conhecimento
humano tanto de fatos como de princípios. Esta inferência é
obviamente compatível com o fato de que a clareza sobre estes
problemas, o como se os enfoca e as soluções que se sugerem
mudam de pensador a pensador e de época em época. Se os
problemas fundamentais permanecem frente a toda mudança
histórica, o pensamento humano é capaz de transcender suas
limitações históricas ou de capturar algo que é trans-histórico.
Isto seria verdade inclusive se fosse certo que todas as tentativas para resolver estes problemas estão destinados a falhar e
que estão destinados a falhar em razão da ‘historicidade’ de
todo o pensamento humano” (Strauss, 1974: 23-24).

Há duas questões que me importa destacar antes de encerrar esta seção. Primeiro, a sociologia surge, em ruptura com o
corpus da filosofia política anterior, com o objeto de dar conta
da variedade histórica e sociocultural que caracteriza a vida
moderna. Faz-se necessário compreender, comparar e, em definitivo, avaliar essas diferenças, e a observação sociológica se
transforma em uma forma de pensamento crescentemente afinada para o cumprimento dessa tarefa. Mas esta nova forma de
filosofia política empírica (Wagner 2001c), objetiva tão decididamente romper com sua herança que termina por rejuvenescê-la.
Dizendo na terminologia que prefere Koselleck (2007:253), a
modernidade como crise é “histórico-conceitualmente” possí-

71

Terceiro Caderno – 2013

vel somente porque “o conceito político de crise, mediante um
enriquecimento teologicamente alimentado, no sentido de um
juízo final, foi elevado à categoria de conceito filosóficohistórico epocal”. A nascente sociologia é, todavia, uma forma
de filosofia política que não renuncia à pretensão universalista
que está no centro de sua própria tradição. Mas já não é só filosofia política, pois que é também a nascente ciência empírica do
social. Segundo, com a ideia da afinidade eletiva tem-se a intenção de tornar presente tanto a inserção da sociologia em
uma tradição intelectual de mais longa duração, como o tipo de
aporte específico que o direito natural tem para a sociologia.
Ambas tentam propor padrões supra-históricos com alcance
universal e tentam por estes padrões a funcionar para a compreensão da evidente variedade histórica e sociocultural da experiência humana. Mas, para que seja propriamente afinidade
eletiva, deve notar-se também a distância real que há entre os
elementos que se relacionam: no direito natural, o universalismo é predominantemente normativo ou religioso, e na sociologia, predominantemente cognitivo ou científico. Disso se segue
que os modos de operar e as preocupações centrais de ambas
são distintos e têm conseqüências distintas.
A pretensão científica da sociologia indica que são seus
conceitos e procedimentos metodológicos que guiam sua orientação normativa. O universalismo normativo da sociologia
clássica – sua orientação cosmopolita baseada na suposição da
unidade da espécie humana (Chernilo 2010: 133-155) – é o resultado do universalismo cognitivo com que se fundam seus
conceitos e métodos mais importantes. Nas teorias do direito
natural opera-se num sentido contrário: é a pretensão normativa da unidade do mundo – natural, social e transcendente –,
assim como a existência de leis gerais que valem para todos os
seres humanos, que obrigam a buscar evidências empíricas que
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permitam reforçar tal crença em uma unidade original. Dito de
outra maneira, enquanto que, para a sociologia, o universalismo normativo é uma exigência do universalismo com que se
orientam seus conceitos centrais e métodos de investigação, para as teorias do direito natural, o universalismo normativo é o
ponto de partida, e o esforço cognitivo que pode chegar a descobrir encontra-se subordinado a essa fé. À sociologia acontece
que, talvez sem que se proponha a sê-lo, ela não pode senão
terminar afirmando a unidade da espécie humana, porque assim se indica o desenvolvimento de umas regras de métodos
ou tipos ideais que pretendem organizar os resultados da investigação sobre o social das relações sociais em distintos contextos culturais e períodos históricos. Posto que os métodos e
conceitos hajam de mostrar sua utilidade universal, então todos
que podem ser estudados com estes métodos hão de possuir ao
menos alguma característica comum que os faça parte da mesma espécie humana.
UNIVERSALISMO, EUROCENTRISMO, SOCIOLOGIA CLÁSSICA
Até aqui procuramos tornar plausível a conexão entre
universalismo e sociologia tanto no que se refere ao contexto de
crise em que a disciplina surge – e se propõe estudar – como
em sua relação com a tradição intelectual do direito natural.
Uma possibilidade seria agora dar apoio textual para minhas
teses na obra da primeira geração de sociólogos, desde Marx a
Simmel. Mas, posto que isso já foi realizado em outra parte
(Chernilo 2007; 2010), vou aqui apenas repassar os delineamentos mais gerais dessa discussão, com o objetivo de refletir sobre
o desafio que a crítica do eurocentrismo, que é talvez a mais
representativa das críticas que se fez à sociologia clássica, colo-
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ca à tese da pretensão universalista que me interessa desenvolver.
Possivelmente como consequência da pouca atenção que
se prestou à sua relação com as teorias do direito natural, os
trabalhos mencionados no início da seção anterior sobre o surgimento da sociologia tampouco tomaram como maior assunto
a pretensão universalista que orienta a atividade intelectual dos
sociólogos clássicos. Sem chegar a sustentar que esta literatura
passou completamente por alto o papel da pretensão universalista da sociologia clássica, é certo que não foi suficientemente
explícita em seu tratamento. A forma com que essa reflexão se
enquadra é instrutiva. O reconhecimento da possível pretensão
universalista da sociologia clássica é equívoca, posto que,
quando se a reconhece, termina subordinada, cognitiva e normativamente, ao suposto interesse dos primeiros sociólogos
por compreender as características mais importantes dos nascentes estado-nações europeus. Entre a década dos 60 e dos 80
do século XX, a orientação universalista da idéia de crise que
revisamos na primeira seção desaparece quase por completo, e,
com isso, a narração sobre o decurso histórico da sociologia
transformou-se na tese de uma nascente ciência dedicada ao estudo da organização estatal da vida coletiva européia durante o
período de instalação dos estados de bem-estar neste continente. A reconstrução da sociologia como ciência dedicada ao estudo da dupla revolução industrial e política com que surge a
modernidade, em vez de concentrar-se na aspiração ou orientação potencialmente universalista desses processos (Hobsbawn,
2001), havia privilegiado sua dimensão estritamente nacional seu caráter de revoluções inglesa e francesa. O fenômeno a estudar já não é a grande tensão entre surgimento local e aspiração
e expansão global do capitalismo e da democracia política, mas
o caráter endógeno, geograficamente restrito e culturalmente
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específico de ambas as revoluções. A sociologia teria, então,
muito para dizer sobre o que sucederia no interior das sociedades nacionais européias que se desenvolveram durante os últimos dois séculos, mas tudo aquilo que havia afirmado, ou havia podido afirmar, sobre outros contextos sociopolíticos ou espaços geográficos mais além da Europa deve ser entendido
sempre de maneira subordinada a seu esforço prioritário por
compreender e explicar os fenômenos mais importantes ocorridos nas metrópoles nacionais (Dahrendorf, 1958; Giddens,
1973; Smith 1979, 1983). Aparece então uma pretensão universalista, mas hipostasiada ou reificada: a elevação apressada e
pouco fundamentada de uma série de padrões geográficos, socioculturais e historicamente particulares à lei evolutiva da
humanidade. O eurocentrismo que assim aparece é tremendamente problemático, mas, na medida em que há uma preocupação explícita pela pretensão universalista da sociologia, dificilmente podemos distinguir o eurocentrismo que efetivamente
aparece nos trabalhos da primeira geração de sociólogos e
quanto do que se diz sobre seus trabalhos é na realidade imputação problemática das reconstruções posteriores.
A nascente teoria social havia operado, então, com uma
dupla redução estatista e nacionalista. O lado estatista da redução se expressaria na sedução que o poder do Estado teria exercido nos sociólogos clássicos. Representada de forma paradigmática em sua definição como agência que reclama para si o
monopólio do uso da violência legítima, a conceituação weberiana pode sem problemas interpretar-se como uma exaltação
acrítica da extraordinária capacidade de controle e condução
do Estado Moderno (Weber, 1993). Tampouco Durkheim havia
estado isento desse reducionismo estatal quando, em sua classe
para estudantes de pedagogia, se referia ao caráter eminentemente moral do Estado e a seu papel como centro organizativo
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da vida coletiva moderna (Durkheim, 1966) – ou quando de
maneira algo patrioteira entregava a França, durante a Primeira
Guerra Mundial, o papel de garante da civilização ocidental
contra uma Alemanha enlouquecida por suas ânsias de poder
(Durkheim, 1915). Se a redução estatal se expressa em uma interpretação excessivamente politizada de textos com intenção
analítica, a suposta redução nacionalista aparece de forma ainda mais espetacular, e se expressaria na quase atenção nula que
a sociologia clássica havia manifestado pelo tema. O nacional
seria uma espécie de ponto cego na obra dos primeiros sociólogos, ponto cego que faz do nacional o suposto fundante da disciplina: a sociologia não tem nada para dizer sobre a nação
porque para ela a nação é tudo e está em todas as partes (Albrow, 1996; Beck, 2000b, 2006; Connell 1997; Urry 2000). Não só
Weber e Durkheim, mas inclusive Simmel (cuja carreira acadêmica se havia visto afetada por sua condição de judeu) havia
sido um nacionalista apesar de si mesmo (Harrington, 2005). E
as oscilações de Marx a respeito da questão nacional – sua defesa do colonialismo britânico na Índia, sua aceitação do tratamento desrespeitoso que Engels fazia das nacionalidades eslavas como “povos sem história”, a ironia com que se refere aos
processos de independência latino-americana, assim como seu
ambivalente internacionalismo no interior da Europa – seriam
todas expressão da mesma naturalização do fenômeno nacional
que não se havia nunca tomado como objeto de investigação
sistemática (Larraín, 1989; Rosdolsky, 1980; Sayer, 1991).
Os problemas dessa visão sobre o surgimento da sociologia não foram objeto de revisão durante bastante tempo, mas,
nos últimos tempos, suas imprecisões começaram a se tornar
evidentes (Turner, 1990, 2006; Fine, 2004; Inglis e Robertson,
2004; Inglis, 2009). Primeiro, porque a história da disciplina não
pode ser narrada desde o ponto de vista do nacionalismo me-
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todológico: para a sociologia, o Estado-Nação é, sem dúvida, a
forma mais importante de organização sócio-política da vida
moderna, mas não é sua forma natural ou necessária. O legítimo interesse pela formação e expansão do Estado-Nação europeu não é assunto que guia a agenda da sociologia clássica e a
partir do qual subordina o resto de seu programa intelectual.
Segundo, porque a sociologia clássica se oferece um conceito de
Estado-Nação como aquela formação sociopolítica moderna
que é capaz de manejar com êxito sua própria opacidade histórica, sociológica e normativa. O Estado-Nação foi bem sucedido
porque historicamente está em um estado de crise permanente,
quase a ponto de desaparecer, e, contudo, consegue reinventarse constantemente e, com isso, evitar seu próprio ocaso; porque
socioculturalmente reclama para si lealdade absoluta, mas é capaz de conviver e inclusive submeter-se a uma diversidade de
identidades sociais de classe, religiosas e étnicas quando se vê
ameaçado; e porque normativamente se baseia em uma ideia de
soberania inviolável que paradoxalmente só pode justificar-se
por referência a princípios cosmopolitas que o transcendem
(Chernilo 2007). E é neste contexto, terceiro, que reaparece com
força o problema do universalismo da constituição da visão e
objeto de estudo da sociologia. Esse, sim, me parece, é o tema
que marca o surgimento da sociologia: a explicação do surgimento geográfica e historicamente situado da modernidade européia no contexto do seu alcance e da sua orientação universal:
“O filho da moderna civilização ocidental que trata de problemas histórico-universais, fá-lo de modo inevitável e lógico
desde a seguinte abordagem: qual encadeamento de circunstâncias conduziu a que aparecessem no Ocidente, e só no Ocidente, fenômenos culturais que (ao menos tal como tendemos
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a representá-los) se inserem numa direção evolutiva de alcance e validade universais?” (Weber, 2001b: 11, cursivas no original).

Este é o parágrafo com o qual Weber abre sua Sociologia da
Religião. E ainda que possivelmente nós o tenhamos escutado
várias vezes, não é demais repetir que a menção inicial ao Ocidente, com a qual dá início ao seu estudo sobre as relações entre ética econômica e religiosa no protestantismo, não é uma referência endógena ou autocontida. Pelo contrário, é um capítulo a mais, e comparativamente breve, de seus estudos sobre as
relações entre ética econômica e as distintas religiões mundiais:
Judaísmo Antigo, Confucionismo, Taoismo, Hinduísmo, Budismo e Islamismo. Certo, trata-se da frase com a qual se abre o
estudo de todas as religiões com alcance civilizatório, e isso indica o ângulo desde o qual se faz a observação. Mas o interesse
de Weber pelo protestantismo não só é similar ao que tem pelas
outras religiões, como o seu projeto trata justamente de explorar o que é específico dessas religiões e onde radica seu próprio
potencial universal. Ademais, a frase deixa entrever também as
dúvidas com que o próprio Weber se acerca do problema do
universalismo: sua nota de precaução entre parêntesis e o uso
da “cursiva” justamente em “universais”. Weber mostra aqui a
pretensão universalista da sociologia, mas também o risco eurocêntrico que ela tem inscrito. A relação entre eurocentrismo e
universalismo é mais problemática do que quiséramos, ou, dito
de outra maneira, eurocentrismo não é o oposto de universalismo, pois o oposto é um universalismo homogeneizador antes
que pluralista, precipitado antes que autocrítico e reificado antes que reflexivo e procedimentalizado.
Em uma interessante publicação recente, Gurminder
Bhambra se encarrega justamente deste tema, e tanto os acertos
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como as dificuldades de suas análises nos ajudam a entender,
deste o ponto de vista da crítica ao eurocentrismo, os problemas que enfrenta a pretensão universalista da sociologia.
Bhambra (2007:5) define o eurocentrismo como “a crença, implícita ou não, na significação histórico-mundial de eventos que
se supõe que se desenvolveram endogenamente no interior da
esfera geográfica-cultural da Europa” e sustenta que não é possível “continuar privilegiando o ocidente como o ‘fabricante’ da
história universal” (Bhambra 2007:2). O ponto forte do argumento de Bhambra radica em sua demonstração de que os estudos
pós-coloniais – como parte de um movimento mais amplo de
“estudos subalternos” entre os quais se incluem também os estudos de gênero – não conseguem, na realidade, ir muito mais
além do eurocentrismo que criticam. Por um lado, porque sua
suposta representação dos subalternos não pode senão terminar fazendo abstração da especificidade das distintas vozes que
intentam representar, e, com isso, “reintroduzem uma pretensão protouniversalista que não é tão distinta da que se atribui a
epistemologia convencional” (Bhambra 2007:29). “Ou, pecando
pelo lado contrário, quando os mesmos acadêmicos póscolonialistas reclamam contra o essencialismo eurocêntrico e se
arrogam os clamores da diversidade cultural, o pluralismo e a
contingência das formas de vida, nos fatos eles requerem esse
mesmo essencialismo que criticam como condição necessária
para a prática política” (Bhambra 2007:30). Bhambra tem razão
e seus argumentos evidenciam as limitações tanto epistemológicas quanto normativas do relativismo: uma situação não pode ser descrita como de subordinação sem um padrão normativo potencialmente universalizável no qual possa julgar a situação
como tal, e a resistência contra a dominação requer abstrações,
e uma noção de agência, também potencialmente universalizável.
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Havendo rechaçado o relativismo, Bhambra (2007:145) faz
eco da crítica mais generalizada à tradição sociológica como um
todo por sua característica eurocêntrica (Connel, 2007). Assim,
posto que suas “categorias não são universais, pois encarnam
uma forma de eurocentrismo”. Tanto as teorias da modernização dos anos 50, como suas versões mais recentes nas teorias
das modernidades múltiplas ou entrelaçadas, seriam todas
igualmente eurocêntricas, posto que, embora as segundas critiquem os problemas metodológicos das primeiras – estudar o
que sucede em distintas partes do globo a partir de parâmetros
unicamente europeus –, a teoria das modernidades múltiplas
não questiona jamais o dado eurocêntrico fundamental: “As
origens europeias da modernidade não se pode negar” (Bhambra, 2007:152). A sociologia transforma-se, assim, na ciência dedicada ao estudo do eurocentrismo ou, seguindo a clássica crítica ocidentalista de Edward Said (1978) às humanidades, a sociologia havia se transformado em uma espécie de ponto cego
do eurocentrismo europeu. Estando de acordo com sua rejeição
ao relativismo e ao eurocentrismo, obviamente não compartilho
a sua visão da história e das características principais da sociologia. Mas agora não me interessa tanto criticar esta imagem errada da disciplina, mas sim mostrar que as dificuldades em que
sua crítica incorre derivam da própria forma de sua crítica ao
eurocentrismo. Sua proposta de uma metodologia de “históricas conectadas” (Bhambra 2010) para superar a imagem autocontida e as explicações endógenas da modernidade europeia
não é capaz de romper o círculo vicioso entre relativismo e eurocentrismo e, pelo contrário, pode cair em uma perigosa tentação “Wikipedia”, onde todas as opiniões tem por princípio o
mesmo valor pelo mero fato de expressar-se. Evitar tal risco requer uma pretensão decididamente universalista.
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Primeiro, a crítica ao caráter autocontido e endógeno das
visões eurocêntricas é, na realidade, uma extensão da crítica ao
nacionalismo metodológico, que sem seu momento se concentrou na falácia de entender os processos de desenvolvimento
nacional também de forma endógena (Martins, 1974; Smith
1979). O problema, contudo, é que o inimigo não é unicamente
o endogenismo per se , mas sim a dissolução das explicações sociológicas em assuntos geográficos (Luhmann, 2007) ou em
problemas de escala micro/macro (Archer 2009). Mas há outra
dificuldade que talvez seja ainda mais profunda. Ao atribuir a
essa unidade qualidades que não possui – coerência interna,
continuidade temporal, autocontenção normativa – e ao fazê-la
coextensiva com a tradição intelectual com que a estuda – a sociologia – se faz impossível propor, nos fatos, qualquer afirmação ou explicação adequada sobre o objeto que se pretende estudar. Neste caso, a exagerada crítica de eurocentrismo diz
mais sobre quem faz o comentário – isto é, a leitura de Bhambra
da tradição sociológica – do que sobre as especificidades do objeto que se propõe estudar: a origem local, mas potencialmente
universal, da modernidade que surge na Europa. O eurocentrismo se transformou em um fantasma tão paralisante que seu
medo simplesmente impede qualquer menção à Europa e seu
papel na formação da modernidade!
Em definitivo, a questão em jogo é de que é necessário
aprofundar, em vez de abandonar, a pretensão universalista da
sociologia. E isso é talvez o que explica que, quando se enfrenta
a distinção entre relativismo e eurocentrismo, Bhambra utiliza
expressões incômodas do tipo “protouniversalismo”, como em
uma citação anterior, no último parágrafo de seu livro, “falsouniversalismo” (Bhambra, 2007:155). Mas contra esses universalismos de segunda classe, o que necessitamos é de um universalismo mais refinado e reflexivo. A vocação intelectual da
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nascente disciplina sociológica que ela critica pode, então, expressar-se em uma tensão que se move entre entender o universalismo como uma pretensão inalcançável, mas que serve de
guia para a investigação, ou concebê-lo como a determinação
definitiva de um conjunto de conteúdos específicos. Quando se
cai na segunda versão, o que surge é o eurocentrismo, mas,
quando a primeira é expressa, a sociologia faz do universalismo seu próprio ideal regulativo (Kant, 1973, capítulos 1 e 4). A
orientação universalista da sociologia se vê, então, satisfeita em
um nível mais abstrato e não no fato de permanecer ancorada
em uma ou outra visão particular. Refere-se a um padrão geral
e inalcançável que orienta a investigação, sem chegar ele mesmo a satisfazer-se jamais em um objeto de investigação empírica. É por isso que, ao longo deste livro, se refere a ele como
uma pretensão, como uma aspiração que pode ver-se malograda uma e mil vezes, mas que não por isso deixa de ter um papel
que julgar na orientação da ação científica ou, inclusive, política.
A crítica contra o eurocentrismo da sociologia clássica está
relacionada com a reificação de sua pretensão universalista de
conhecimento; com a tentativa de encontrar, de uma vez e para
sempre, o conteúdo último desse universalismo em um conjunto bem delimitado de características essencialmente europeias.
Mas o eurocentrismo não consiste só na tentativa de colocar a
Europa como centro organizativo e horizonte futuro da sociedade moderna. Também é eurocêntrica aquela formulação que,
em vez de justificar argumentativamente sua aspiração de universalidade, se contenta em afirmá-la em razão de uma prioridade histórica, localização geográfica ou acomodação cultural –
independente de que tal característica seja suposta ou real. A
crítica do eurocentrismo fere a pretensão universalista da sociologia só na medida em que a sociologia cai, para dizê-lo de al-
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gum modo, por debaixo do umbral de suas próprias possibilidades
cognitivas. Pelo contrário, quando se mantém ao nível mais abstrato e permanece sistematicamente aberta a seu próprio refinamento reflexivo, o que parecia então universalista pode por
certo demonstrar-se eurocêntrico, e isso, longe de fazer-nos
abandonar a busca, dá-lhe um novo ímpeto. Junto com a rejeição dos conteúdos específicos que se tornaram problemáticos, o
universalismo segue operando como uma pretensão, e se evita,
então, jogar o bebê fora junto com a água do banho. E, embora
os sociólogos clássicos estivessem longe de ter usado de maneira sempre consistente o potencial universalista que está na base
de suas teorias, eles estão igualmente longe de terem sido presas do tipo de eurocentrismo que se lhes imputam. Mas, para
que tal esforço reflexivo não seja em vão, é necessário dedicar
mais atenção à dívida que a sociologia parece ainda manter
sem quitar com a tradição do direito natural, justamente porque esta última foi a depositária de tal herança universalista
com todas suas virtudes e defeitos.
PÓS-MODERNISMO, GLOBALISMO E UNIVERSALISMO
HOJE
A intuição fundamental deste capítulo foi que a história
da sociologia pode ser narrada desde o ponto de vista do desenvolvimento de uma pretensão universalista, em seus distintos planos e versões e em seus quase duzentos anos de história.
Contudo, temos visto que isso não implica tornar essa narrativa
numa marcha teleológica em que os sociólogos contemporâneos têm tudo a seu favor quando seus trabalhos se comparam
com o de seus predecessores. A posição que aqui se adota favorece uma abordagem em que, embora haja aprendizagem a
respeito dos erros do passado, os acertos e desacertos se divi-
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dem, em princípio, por partes iguais entre escritores passados e
presentes. Sem dúvida podemos tirar lições da história, mas,
quando a sociologia contemporânea com tanta leviandade exagera a novidade de suas inovações ou a radicalidade das transformações históricas recentes, então os ombros dos gigantes
que nos antecederam começam a ficar demasiado altos (Merton
1990). Quero então concluir este capítulo com uma muito breve
reflexão sobre os desafios que a pretensão universalista da sociologia enfrentou nas últimas décadas.
O pós-modernismo, entendido em um sentido lato, é sem
dúvida a corrente que desferiu o golpe mais recente à orientação universalista da sociologia na medida em que provoca uma
crise do próprio diagnóstico de crise com o qual opera a disciplina. Assim, em meados da década de setenta do século passado, o conjunto amplo e heterogêneo dos discursos e posições
que se agruparam sob o guarda-chuva do pós-modernismo fez
efetivamente cambalear a pretensão universalista da sociologia
e das outras ciências sociais em geral. A variedade de objetos
da crítica do pós-modernismo - positivismo, individualismo
metodológico, teleologias históricas, euro- e androcentrismo –
têm como inimigo comum justamente o tipo de orientação universalista em que se fundam as correntes principais da sociologia clássica e do século XX. Não é, por isso, de estranhar que a
crítica pós-moderna tenha feito do universalismo o termo com
o qual refere a todos os pecados das ciências sociais: o fim das
metanarrativas (Lyotard 1987), a desaparição do indivíduo
moderno como subjetividade autônoma e criadora (Foucault
1975), a noção baudrillardiana de simulacro (Baudrillard 1978)
e a desconstrução como estratégia metodológica (Derrida 1997).
Depois do que pareceu ser a consolidação dos temas centrais do pós-modernismo, a mudança de século deu lugar a um
novo revisionismo, que, embora não se propusesse a retraçar a
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crítica pós-moderna, obrigou pelos fatos a fazer frente a vários
de seus resultados mais importantes. O mais recente debate sobre a globalização veio evidenciar que muitas das tendências
históricas mais importantes das últimas décadas têm nos fatos
consequências análogas ao largo e ao longo do globo.
Embora o globalismo tenha sido uma espécie de chegada
tardia da crítica pós-moderna às correntes principais da sociologia (Wagner 2001c), esta caracterização esconde o fato de que,
na prática, a agenda da nova ortodoxia globalista foi, sobretudo, anti-pós-moderna em sua ênfase nas consequências homogeneizadoras das práticas sociais e culturais, na expansão do
capitalismo e dos fluxos de informação por todo o globo em
tempo real, no surgimento de um novo regime transnacional de
direitos humanos, etc. Ao mesmo tempo, a nova ortodoxia globalizadora mantém uma inaceitável crença positivista na validade de suas investigações empíricas, crença que dificilmente
pode caracterizar-se como pós-moderna. Assim, desde um
marco de referência teórica débil e deficientemente fundamentado, as afirmações globalistas têm ao menos o mérito de mostrar a vaidade algo vazia que se esconde nos argumentos sobre
a diferença e incomensurabilidade da crítica pós-moderna. Isso,
ainda que já na década de sessenta, enquanto era professor em
Gana, Norbert Elias (1995) dizia que, agrade-nos ou não, os
aviões voam da mesma maneira na África ou na Europa. E em
inícios do século XX, o próprio Max Weber (2001a) rechaçava
uma ideia forte de empatia ao insistir que se sua sociologia
comparada não fazia sentido a um investigador proveniente da
China, então se tratava de uma disciplina sem valor intelectual,
nem muito menos sentido prático.
No que se refere ao refinamento e à reflexivização [reflexivizácion] da pretensão universalista da sociologia, o desafio que
temos em mãos pode ser posto da seguinte maneira. Devemos,
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primeiro, rejeitar os excessos que se derivam tanto da noção
pós-moderna do fim de todo moderno, como da ideia globalizadora de que as novas tendências mundiais são um fenômeno
socioculturalmente homogeneizador e historicamente sem precedentes. O pós-modernismo erra ao enfocar seus dardos contra toda classe de pretensão universalista, e o globalismo, ao
pretender reintroduzi-lo sem as necessárias precauções. Ambos
os postulados se parecem não só em seu unilateralismo, mas
também no seu caráter reducionista e, vendo as coisas deste
modo, a imagem pós-moderna do “fim da modernidade” é
mortalmente parecida à imagem globalista da “consumação da
modernidade”. No entanto, devemos ser igualmente capazes
de extrair o momento de verdade que se aloja em cada uma das
críticas: a tese pós-moderna de que é injustificado fazer descansar a confiança epistemológica de nossas proposições em posições sociais ou historicamente privilegiadas e a tese globalizadora de que a condição atual da modernidade deve ser conceituada desde a perspectiva de uma sociedade que se fez efetivamente mundial. Ao descartar os excessos tanto do pósmodernismo quanto do globalismo, nos é aberta a possibilidade de conceituar a encruzilhada atual da modernidade como
um desacoplamento entre o particularismo histórico e geográfico de suas origens europeias e o fato de que seus desenvolvimentos e tendências principais têm chegado a lograr o tipo de
impacto universalista que parecia estar alojado em sua vocação
original. O desafio é tentar uma reavaliação do processo simultâneo de expansão universal da modernidade justamente em
conjunção com o declínio progressivo de sua matriz europeia
original.
É preciso abandonar uma ideia de universalismo como
fundamento inquestionável, conjunto de conteúdo fixo ou protocolo estrito de medidas a cumprir, mas, ao invés de substituí-
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lo pela ideia de universalismos no plural (ou distinguir entre
universalismos bons e maus), parece-me mais adequado falar
de uma pretensão de conhecimento universalista que opera
como um horizonte cognitivo. Este passo tem ao menos os dois
seguintes benefícios. Primeiro, leva-nos a aceitar que estamos
em presença de uma exigência iniludível se quisermos entender as tendências principais da modernidade atual. Isso implica
a busca de posições de observação e análise que não se identifiquem ou mimetizem os espaços locais ou atores desde os quais
essas posições necessariamente hão de emergir. O desafio agora
é rejeitar o eurocentrismo, mas não para substituí-lo por formas
aparentemente alternativas, mas igualmente reducionistas, tais
como o indigenismo ou os assim chamados “valores asiáticos”
(Sen, 1997): uma interpretação estrategicamente particularista
da declaração dos Direitos Humanos para fazê-la compatível
com os abusos e as liberdades políticas e civis que se dão em
vários dos assim chamados tigres asiáticos (Singapura, Coreia
do Sul, Taiwan). Segundo, que essa pretensão universalista só
pode se justificar caso se a entenda como uma pretensão falível
e que permanece aberta à possibilidade de encontrar formas
mais abstratas desde as quais possa se fundamentar. A pretensão universalista que aqui se pretende avançar, entendida como um ideal regulativo, não se traduz nunca em uma afirmação única ou definitiva sobre o que é, ou sobre as vias de acesso
ao conhecimento do que é, mas sim é mantida a um nível mais
abstrato, tal como aquela inquietude sobre as condições de possibilidade do conhecimento sociológico - sobre como entender
o que têm de efetivamente sociais o que chamamos relações sociais.
Se a entendo bem, essa é justamente a sedução que a ideia
de “pós-universalismo” exerce em autores contemporâneos
como Gerard Delanty ou Ulrich Beck (Fine 2007:14-17). Com
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esse termo paradoxal, ambos os autores parecem querer expressar justamente o trânsito desde uma concepção substancialista de universalismo ao que neste livro se aponta com a ideia
da pretensão universalista do conhecimento sociológico. A
forma espúria de universalismos que eles rejeitam não é outra
coisa que o conteúdo eurocêntrico da sociologia, enquanto que
a noção de pós-universalismo seria crítica, dialógica e aberta ao
reconhecimento da pluralidade de cosmovisões que coabitam o
mundo moderno (Delanty 2006:35). Se aqui se prefere a ideia
de pretensão universalista, não é só para evitar os problemas
associados ao uso do prefixo “pós” (Alexander 1995), mas também para fazer ver que se trata de uma radicalização ou, inclusive, de uma reflexivização dos postulados e das formas de
proceder científicas da sociologia passada e presente, mas não
de seu radical abandono ou superação; trata-se do aprofundamento em uma tradição intelectual, e não de uma separação
cortante entre história das ideias e teoria sistemática. Devemos
tentar compreender a condição verdadeiramente moderna da
modernidade atual sem reintroduzir, pela janela ou pela porta
de trás, o tipo de generalizações espúrias que, com tanto esforço e tão lentamente, têm mostrado suas insuficiências. Mas a
sociedade contemporânea não se faz cada vez mais moderna
porque se parece cada vez menos com a Europa e os Estados
Unidos. E sua modernidade não radica tampouco no fato de
haver adquirido recentemente um caráter supostamente híbrido:
a modernidade da sociedade contemporânea se expressa em
que se recria permanentemente e, nesse processo, só se parece
cada vez mais consigo mesma.
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INTRODUÇÃO
Num conhecido trecho de “As palavras e as coisas”, Foucault menciona a possibilidade de estarmos vivendo um momento no qual o “homem” desapareceria, o “homem” forjado
pela episteme das ciências humanas, tornado objeto e fundamento do conhecimento e do real, “O homem é uma invenção cuja
recente data a arqueologia de nosso pensamento mostra facilmente. E
talvez o fim próximo”. (Foucault, 2002: 536). A “morte do homem” seria a morte de um conjunto de discursos que se caracteriza pela construção de “sujeições antropológicas”, e a motivação principal do trabalho do arqueólogo seria justamente
mostrar o modo como estas sujeições foram sendo construídas
para, a partir daí, desfazê-las (Foucault,1986)1. Em “Os fins do
homem”, Derrida (1991) mostra como a noção de “realidade
humana” constituída pelo existencialismo do Sartre de “O Ser e
o Nada” seria uma extensão da metafísica do humanismo clás1Na medida em que o “discurso” em Foucault deve ser compreendido na sua
dimensão de “estrutura” e “evento” e, neste sentido, mais como “acontecimento
discursivo” no qual a dimensão das práticas discursivas se relaciona com práticas
não discursivas, a “morte do homem” deve ser pensada nestas duas dimensões,
levando em consideração obviamente que o “homem” de que se fala é uma
relação de força historicamente delimitada. Num trecho significativo de
“Conversações”, Deleuze mostra como a noção de “morte do homem” em
Foucault não pode ser considerada nem como a morte dos homens no sentido
“concreto”, nem como apenas a morte do “signo homem”. Não se trata disso, mas
sim de “relações de força” nas quais as forças do “homem” se associam com
outras “forças” como a “divina”, no período clássico relacionada à “forças de
infinito”. No século XIX nasce a forma-Homem, que se caracteriza pela relação
das forças do homem com a finitude, descobertas na vida, no trabalho e na
linguagem. Por fim, em nosso tempo, estaríamos vivendo possivelmente um
momento no qual as forças do homem enfrentam novas forças, não mais o
carbono mas o silício, não mais o mundo, mas o cosmos ( Deleuze, 2008: 114)
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sico e teria como principal pressuposto o não questionamento a
respeito do signo “homem”, pois “tudo se passa como se o signo
“homem” não tivesse qualquer origem, qualquer limite histórico, cultural, linguístico” (Derrida,1991:154) sendo tal noção dependente de um viés antropológico que teria feito parte do campo intelectual francês do entre-guerras, especialmente através de uma
leitura antropológica de Hegel, Husserl e Heidegger. A crítica
de Derrida ao humanismo da “realidade humana” é contemporânea à “extensão dominadora e fascinante das “ciências humanas”
no interior do campo filosófico” ( Derrida, 1991: 156). Arendt, em
“A vida do espírito” (1992), mostra como a noção de “morte de
Deus” em Nietzsche significa a perda de estabilidade da polarização “mundo verdadeiro” e “mundo das aparências” e que
tal polarização sustentava aquilo que Nietzsche chamou “caricaturas do homem”, que é justamente o humanismo da humanidade do homem (Cf. Nietzsche: 1974: pp. 337/352) MerleauPonty sugere em “O filósofo e a sociologia” (1991) que a crítica
da sociologia às pretensões da filosofia de acessar o “absoluto”
sem passar por mediações “culturais”, “sociais”, históricas” e
“sensíveis” devem também ser feitas ao sociólogo, caso contrário este pode estar tomando o lugar do filósofo na sua suposta
pretensão de “ver sem ser visto”. Habermas, no capítulo sobre
Foucault2 de “O discurso filosófico da modernidade” (2002),
mostra como o filósofo francês associou a episteme das ciências
humanas ao “sonho disciplinar da sociedade” metaforizado
justamente no “ver sem ser visto” do panopticon.
Qual a relação da sociologia com tais problemas? De que
maneira é possível associar o discurso sociológico ao problema
da “morte do homem”? De que maneira tais questões podem
2Aqui eu me refiro ao capítulo IX com um título que expressa bem o sentido de
nossas reflexões “O desmascaramento das ciências humanas pela crítica da
Razão: Foucault ( Habermas, 2002: pp. 333/372)
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ser consideradas como questões relevantes para a sociologia?
Seria a sociologia um discurso que teria contribuído para manter as “sujeições antropológicas” do humanismo e da episteme
moderna das ciências humanas e sua vontade de saber? Que
relação teria a sociologia com o problema do humanismo e dos
“fins do homem”? Serão estas as questões tratadas neste artigo.
Uma primeira maneira de mostrar a relação da sociologia com
tais temas seria mostrar que em todos os casos o que está em
análise é a “modernidade”, seja no caso da episteme das ciências humanas e do homem e seus duplos, seja no caso da crítica
à noção de “realidade humana” como extensão do humanismo
metafísico no texto de Derrida, seja no caso da “morte de Deus”
e da crítica às “caricaturas do humano” em Nietzsche, o que está em questão é a modernidade e suas relações com o humanismo e com a episteme das ciências humanas. Na medida em
que a sociologia é um campo de conhecimento que tem como
objeto de análise a “sociedade” como forma social diretamente
relacionada à modernidade, e na medida em que o tema da
“morte do homem” atravessa o problema da modernidade, a
sociologia também está de alguma maneira associada a estas
questões. Nossa proposta será justamente pensar a sociologia
dentro deste quadro, a associando à episteme moderna das ciências humanas, como um conjunto de discurso que atravessa lateralmente as “positividades” apresentadas em “As palavras e
as coisas” ( 2002). Assim, tentaremos mostrar que o discurso sociológico teria uma vinculação com um “modo discursivo”
transversal que possui dominância sobre todos os modos de
saber de uma época. Poderíamos fazer uma analogia entre este
modo discursivo e a noção de “episteme”, pensando aqui na
episteme das ciências humanas tal qual apresentada em As palavras e as coisas e a noção de homem como duplo empíricotranscendental, da seguinte maneira: a) Se a nossa proposta é
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mostrar que o discurso sociológico seria um modo discursivo
específico associado ao modo discursivo transversal das ciências humanas, nós teremos que pensar o que significaria pensar
a sociologia como discurso. É o que faremos na primeira parte
do artigo; b) Na segunda parte, apresentaremos a noção de
homem que dominará a episteme da segunda metade do século
XIX: o homem como duplo empírico-transcendental, espécie de
fundamento das “ciências humana” (Foucault, 2002); c) Na terceira parte, apresentaremos a constituição do conceito de “sociedade” em sociologia, nas dimensões antropológica, ontológica,
histórica, moral ou normativa e epistemológica, mostrando
como a noção de sociedade em sociologia está diretamente associada à aproximação entre “socialização” e “humanização” e
ao processo que transforma a “natureza humana” como domínio ontológico próprio, objeto e fundamento do conhecimento,
em “natureza social”; d) Na quarta parte mostraremos o modo
como as definições sugeridas para a ideia de sociedade e a relação entre “socialização” e “humanização” conduzem a uma polarização a respeito do significado da “realidade social”, pensada tanto como “facticidade objetiva” quanto como “significado subjetivo”, ou seja, pensada tanto como objeto do conhecimento – cientificização do social, o lado “empírico” – quanto
como o fundamento mesmo deste conhecimento ( socialização
da ciência, o lado “transcendental”). A relação algo aporética
entre o social como “objetividade social” que se transforma em
“objeto do conhecimento” para os sociólogos e que tem uma
“facticidade objetiva” e o social como “realidade construída”
pelos “atores”, como “significado subjetivo”, será apresentada
como a expressão da duplicação do social que aponta para os
duplos do homem, de que fala Foucault.
Por fim, podemos dizer que o argumento crucial é que a
sociedade é a versão sociológica do homem como duplo empí-
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rico-transcendental. O homem como duplo empíricotranscendental surge associado a um processo no qual a "natureza humana" se desloca da "natureza" e passa a se constituir
tanto como domínio ontológico próprio, quanto como fundamento do conhecimento e do real. É da crença na especificidade
do "humano" ou da "natureza humana", da sua "essência inegociável", do seu privilégio epistêmico e ontológico que se funda
esta figura dupla e ambígua: objeto do pensamento, e fundamento deste mesmo pensamento. Ora justificado numa dimensão empírica, ora numa dimensão transcendental. Em outras
palavras, a natureza humana se desgarra da natureza através
de uma dupla condição: a) Como objeto "empírico" e b) Como
fundamento "transcendental".
Na proposta do artigo, a sociologia teria transformado a
"natureza humana" desgarrada da "natureza" que forja o homem
como duplo empírico-transcendental em "natureza social", forjando assim o social como duplo empírico-transcendental. Tal
processo teria se dado através da transformação do social em
objeto e ao mesmo tempo fundamento do conhecimento sociológico (e não só sociológico, como podemos ver nas diversas
"sociologias do conhecimento), e também na diluição do humano no social, na analogia entre humanização e socialização.
Assim, o "social" seria o verdadeiro domínio específico do humano, e não uma “natureza humana” ou o “humano” "reificado" do humanismo e do iluminismo. É o social que deveria
fundamentar a "natureza humana" desgarrada da natureza que
demarca o pensamento moderno, pois a natureza humana seria
fundamentalmente social. O homo sapiens é na verdade homo
socius, como diria Berger e Luckmann(1978).
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A SOCIOLOGIA COMO DISCURSO
No primeiro capítulo da nossa dissertação de mestrado
tratamos da relação da sociologia com a “teoria do conhecimento”, com a “metodologia científica” e com o que se convencionou chamar “sociologia do conhecimento”. Sem a pretensão de
apresentar um quadro completo dessa relação, mostramos alguns dos problemas que formaram e informaram a sociologia
desde o seu “nascedouro” como “ciência” e procuramos discutir a sua condição no campo de conhecimento num sentido
mais vasto, refletindo sobre o seu sentido como “ciência empírica” e “campo de conhecimento” com pretensões conceituais e
sistêmicas. Chegamos à conclusão de que a sociologia pode tratar conceitualmente de níveis do Real que vão muito além do
nível empírico, cabendo ao sociólogo assim não terceirizar o
trabalho conceitual para o filósofo (Vandenberghe, 2010). Na
querela entre uma sociologia que se quer empírica e que se realiza através de teorias de médio alcance, como quer Merton , e
uma sociologia que se exige um trabalho conceitual mais
abrangente e se quer capaz de construir sistemas de pensamento mais abstratos, ficamos ao lado dessa segunda possibilidade.
A nossa “questão de método” se resolvia assim dessa maneira.
O pressuposto principal e a motivação mesmo da reflexão era
pensar a “melhor” maneira de se fazer sociologia, a forma mais
“adequada” e que fizesse jus à complexidade da sociologia e
sobretudo à “plasticidade” do seu “objeto”. Havia também
uma terceira possibilidade, que não incluímos explicitamente
na discussão, mas que se situava entre uma sociologia como
“ciência empírica” e uma sociologia como “sistema de pensamento”: a dimensão moral ou normativa. O aspecto moral ou
normativo do ofício do sociólogo pode ser pensado através de
duas condições: a) a sociologia como filosofia moral, aí associa-
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da a conhecida discussão sobre o problema da “neutralidade
axiológica” e, por extensão, o problema da cientificidade; b) A
sociologia como “ciência dos fatos morais”, como uma ciência
que requer algum tipo de distanciamento axiológico para se
constituir enunciados com algum grau de objetividade3. Através dessas duas condições podemos pensar a sociologia como
instrumento político explícito, como uma forma de luta política
contrária à hegemonia da “ideologia liberal” e aos valores da
“economia ou sociedade de mercado” que se apoiaria em uma
antropologia redutora do humano – o humano pensado como
homo economicus – e em uma noção de cientificidade e neutralidade axiológica, que na verdade “ocultaria” os valores liberais
da sociedade entendida como “economia de mercado”. Assim,
a sociologia poderia ser entendida como uma reação ao ideal de
“sociedade” de extração liberal, e tal reação, a nosso ver, poderia ser pensada através de duas tradições de pensamento: uma
mais ligada ao republicanismo de Durkheim e que nós chamaríamos “humanista” e outra mais ligadas à “questão social” e às
lutas políticas que chamaríamos “marxista”, sem com isso ter
qualquer pretensão de abarcar as variantes extremamente
complexas do pensamento sociológico Durkheimiano e Marxiano.
Nestas três possibilidades, uma sociologia empírica, racional-sistêmica e/ou moral-normativa, que não são necessariamente irredutíveis umas em relação a outras, o pressuposto
3A distinção entre uma sociologia como “filosofia moral” e uma sociologia como
“ciência dos fatos morais”, ao mesmo tempo que as próprias limitações e
insuficiências da distinção podem ser bem apreciadas nas reflexões de Gurvitch a
respeito da relação entre a sociologia e a vida moral. Cf. Gurvitch. G. Problemas
da sociologia da vida moral. In: Tratado de Sociologia ( Gurvitch). Martins Fontes,
1977.
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principal se situa na necessidade de se pensar qual a maneira
mais adequada e “produtiva” de se fazer sociologia, no sentido
de se pensar qual o “método” mais adequado para produzir
conhecimento sobre o objeto da sociologia, que pode ser pensado tanto como o “social” no sentido ontológico, quanto o social no sentido histórico, como a forma social da modernidade,
a “sociedade”4. Mas também trata-se de pensar a respeito do
“objetivo” da sociologia, no sentido de explicitar a dimensão
política e axiológica do ofício do sociólogo, situado na condição
de ou reproduzir cinicamente a lógica do discurso liberal associado à “ideologia de mercado”, tentando justificá-la através do
argumento da “neutralidade axiológica”, ou apresentar e sugerir lógicas de organização e regulação da sociedade alternativas
e axiologicamente informadas.
No entanto, havia uma outra possibilidade já implícita na
discussão da dissertação do mestrado, entre a alternativa empírica das teorias de médio alcance , a alternativa racionalizante
das teorias sistêmicas, e a alternativa moral ou normativa, e
que parecia ser mais instigante para pensar o sentido da sociologia e o seu lugar no campo conceitual, científico, mas também
histórico e político: a sociologia como discurso, ou como um
conjunto de discurso. Esta outra possibilidade nos colocaria diante de um desafio maior, que a querela sociologia empírica e
sociologia racional deixa de lado e que a dimensão moral ou
normativa apresenta quase como um critério externo ao enunciado sociológico: a questão cultural, histórica, política e também normativa na tessitura do próprio enunciado sociológico,
nos permitindo fazer algo como uma “política do enunciado
científico”, ou seja, ao invés de analisarmos as maneiras mais
adequadas, produtivas ou relevantes de se fazer sociologia, se
4Iremos trabalhar melhor estas definições quando discutirmos a relação entre a
sociologia e a ideia de sociedade.
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através do aspecto “empírico-científico” ou “racionalsistêmico” , ou mesmo a maneira mais adequada do ponto de
vista moral – se axiologicamente informada por valores “humanistas” ou “marxistas” - poderíamos pensar numa alternativa nem “científica”, nem “racional-sistêmica”, nem “moral”
ou “normativa” , colocando em suspenso tanto a questão do
“referente”, do “objeto”, a questão do método, no sentido da
forma ou caminho mais adequado de se chegar ao “objeto” de
uma maneira mais “realista” ( tanto no sentido empírico quando num sentido racional-sistêmico), quanto a questão do “objetivo”, ao mesmo tempo que nos permitiria pensar a relação entre as dimensões “interna” e “externa” ao discurso de um modo
distinto, como veremos abaixo.
ARQUEOLOGIA DO SABER E GENEALOGIA DO PODER
Num primeiro momento faremos uma “descrição arqueológica” do discurso sociológico tendo como modelo de análise
o que chamaremos de “discurso sociológico da modernidade”,
que entendemos como um tipo de discurso que se transformou
em certa medida no discurso “hegemônico” na sociologia. Ora,
para que um discurso se transforme em hegemônico não basta
a sua “coerência” interna, nem a sua “clareza”, tampouco a sua
“sistematicidade”, ou mesmo o fato de tal discurso ter sido
“testado”, “verificado” através de métodos “científicos” ou
mesmo avaliações baseadas na comparação com outras “teorias” ou “discursos”. Para que um discurso se transforme em hegemônico é preciso sobretudo excluir, segregar, eliminar, desqualificar, tornar obsoleto outros discursos internos ou externos
ao conjunto de discurso que se quer hegemônico. Em outras palavras, podemos dizer que há uma política do enunciado científico ( Foucault,2009), que se realiza na própria confecção do
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discurso, na sua “estrutura” interna, no conjunto de interditos,
proibições, prescrições e normas que interditam e proíbem determinadas “palavras”, “termos”, “expressões” e sobretudo
formas de pensamento, estratégia de raciocínio , maneiras de
escrever e, por outro lado, liberam, estimulam, motivam, obrigam e exigem determinadas palavras, termos, expressões, estratégia de raciocínio, modos de pensar e maneiras de escrever.
Atribuir “coerência”, “lógica”, “clareza”, “racionalidade”, “sistematicidade” etc. a um texto é, desde já, segregar, excluir, eliminar, desqualificar, tornar ilegítimo, colocar na condição de
“retórica” ( entendido aqui como uma forma de pensamento
“vaga”, “imprecisa”, que não merece participar do pensamento
“sério”, “verdadeiro” e, por isso, “legítimo”) outras formas discursivas. Na medida em que um conjunto de discurso não existe numa dimensão “etérea”, em “suspenso”, fora das relações
entre sujeitos, fora das “relações sociais” e sobretudo das relações de “poder”, na medida em que há “alguém” que fala o
discurso e que assume a posição de autoridade em relação ao
que deve ser dito e também ao modo como deve ser dito um
discurso, e na medida em que este “alguém” não fala como
uma pessoa isolada, mas como um representante de uma “instituição”, de um “grupo”, de uma “coletividade”, de alguma
forma de “cristalização de poder”, ou de um “campo de conhecimento”, como o que compreende a sociologia por exemplo,
há o que podemos chamar de “práticas discursivas”, ou seja, os
discursos se realizam através de práticas, se institucionalizam e
geram relações de poder que podem ser concretamente observadas, medidas, pensadas, avaliadas e criticadas. Mas há também práticas não discursivas, como veremos mais abaixo. O
que seria, dentro destes termos, um discurso sociológico da
modernidade? Ou melhor, haveria algo como um discurso so-
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ciológico da modernidade, com algum nível de “homogeneidade enunciativa” transversal às próprias teorias sociológicas?
É óbvio que, ao sugerir a existência de um discurso sociológico da modernidade corremos o sério risco de aduzir a uma
suposta “unidade oculta” discursiva presente na sociologia
desde o seu nascedouro e que, tal unidade oculta, teria como
fundamento a ideia de “sociedade”. Ao fazer isso estaríamos
entrando em contradição com a escolha da “descrição arqueológica” como sugestão metodológica. Estaríamos nos aproximando assim mais de uma “história das ideias” preocupada em
explicitar a “coerência”, a “sistematicidade”, as “sucessões cronológicas”, atribuindo assim um suposto consenso presente na
“gênese” de um determinado “campo de conhecimento” ou
“ciência”. Assim, estaríamos próximo de uma espécie de “lei da
coerência” que
(…) é uma regra heurística, uma obrigação de procedimento,
quase uma coação moral da pesquisa: não multiplicar inutilmente as contradições; não se deixar prender às pequenas diferenças; não atribuir peso demasiado às transformações, aos
arrependimentos, aos retornos ao passado, às polêmicas; não
supor que o discurso dos homens esteja continuamente minado, a partir do interior, pela contradição em que vivem; mas
admitir que se eles falam e dialogam é muito mais para superar essas contradições e encontrar o ponto a partir do qual poderão ser dominadas ( Foucault, 1986: 171)

Mas, o problema dessa suposta “coerência” é que ela é
também o resultado da pesquisa, ou seja, ela estipula uma ordenação sistemática e a partir daí “descobre” esta mesma ordenação nos enunciados analisados. No entanto
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(...) os meios empregados são muito numerosos e, por isso
mesmo, as coerências encontradas podem ser bem diferentes.
Analisando a verdade das proposições e as relações que as
unem, podemos definir um campo de não-contradição lógica:
descobriremos então, uma sistematicidade (…) Mas podemos,
inversamente, seguindo o fio das analogias e dos símbolos, reencontrar uma temática mais imaginária que discursiva, mais
afetiva que racional e menos próxima do conceito que do desejo (…) ( Foucault, 1986: 172)

Assim, há muitos níveis de “coerência” que não necessariamente devem ser entendidos como dependentes de algum
“princípio unificador” ou se quisermos alguma “unidade oculta”. Tais níveis podem ser pensados no âmbito das representações de que o sujeito falante tinha consciência, nas estruturas
que teriam constrangido ou coagido o autor e que lhe teriam
imposto postulados, esquemas operatórios, regras linguísticas,
ou mesmo toda uma “lógica da alucinação” (Foucault, 1986:
172), mais do que uma lógica da enunciação, mas o risco é reduzir estes aspectos a meras contradições que ocultam a “verdadeira” unidade ou ordem do discurso. Desse modo, como
então justificar nosso propósito de fazer uma “arqueologia” do
discurso sociológico, a fim de sugerir um “discurso sociológico
da modernidade” se tal propósito parece implicitamente sugerir a existência de uma “coerência”, uma “unidade oculta” no
discurso sociológico a que nós tomaríamos a tarefa de desnudar? Não estaríamos sendo contraditórios com o nosso próprio
projeto, já que o nosso instrumento de análise – a arqueologia
no sentido foucaultiano – parece nos contradizer? Não necessariamente. A “função” de uma “arqueologia do saber” é tratar
de “homogeneidades enunciativas” que possuam uma certa
“regularidade enunciativa” e que ao se instaurar “ não implica
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de modo algum que, de agora em diante e por décadas ou séculos, os
homens vão dizer e pensar a mesma coisa; não implica, tampouco, a
definição, explícita ou não, de um certo número de princípios de que
todo o resto resultaria como consequência” (Foucault, 1986: 167)
Portanto, fazer uma “arqueologia do saber” é descrever
um “nível de homogeneidade enunciativa que tem seu próprio recorte
temporal, e que não traz com ela todas as outras formas de identidade
e de diferenças que podem ser demarcadas na linguagem; e neste nível,
ela estabelece um ordenamento, hierarquias e todo um florescimento
que excluem um sincronia maciça, amorfa, apresentada global e definitivamente” (Foucault, 1986: 170). Portanto, não se trata de
apresentar um corpo maciço de enunciados que possuiriam
uma estranha continuidade a despeito de mudanças históricas,
culturais, sociais, políticas e relacionadas à linguagem, mas de
mostrar um determinado “nível de homogeneidade enunciativa” que pode ser delimitado dentro de um conjunto de discursos específicos. Tampouco se trata de apresentar as contradições como aspectos “superficiais” do verdadeiro sentido do
conjunto de enunciados, ou mesmo apresentá-las como o princípio de historicidade do discurso, o seu fundamento, a própria
lei de sua existência. Em verdade, para a análise arqueológica
as contradições são objetos que devem ser descritos por si
mesmo, apresentados como níveis de um determinado conjunto de discursos que possui uma homogeneidade enunciativa,
mas que não pode ser unificadas nem “internamente”, num
sentido de uma análise “estrutural”, nem tampouco “externamente”, numa análise “histórica”. Até porque a perspectiva arqueológica permite pensar o discurso tanto na sua dimensão de
estrutura, quanto na sua dimensão de evento, sem que tais aspectos possam ser considerados irredutíveis uns aos outros.
Assim, as formações discursivas analisadas por uma perspectiva arqueológica podem ser comparadas com outras formações
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discursivas, mas também com práticas não discursivas “que as
envolvem e lhes servem de elemento geral” (…) (Foucault, 1986:
180). E, ademais, tipos singulares de discursos podem ser apresentados tanto na sua dimensão discursiva determinando seus
limites cronológicos ( como no caso de Histoiré de la Folie e de
Naissance de la Clinique) e também o modo como tais discursos podem se utilizar de positividades distintas ( como no caso
de Les Mots et les Choses) quanto a sua associação mais ampla
com “um campo institucional, um conjunto de acontecimentos,
de práticas, de decisões políticas, um encadeamento de processos econômicos em que figuram oscilações demográficas, técnicas de assistência, necessidades de mão-de-obra, níveis diferentes de desemprego etc ( Foucault, 1986: 18) Desse modo seria
possível pensar em vários aspectos do “discurso”, muito além
da sua condição “linguística”.
É na medida em que sabemos que o conceito central de “A
arqueologia do saber”, o discurso, se situa entre a estrutura e o
evento e, por conta disso, admite tanto uma análise “interna”
do discurso quanto a atenção aos elementos “exteriores” à linguagem (Dosse, 2007:299) que podemos avançar seguindo assim a virada genealógica na obra de Foucault que se manifesta
na década de 70 e que nos permite assim pensar uma “superação do campo da discursividade [ que visa] estabelecer o vínculo entre práticas discursivas e não discursivas” (Dosse,2007:309)
já prevista na sua arqueologia. Neste momento, nos basta dizer
que é a “problematização do poder” que nos permite realçar a
dimensão de “evento do discurso”, levar em consideração as
práticas não discursivas e pensar mais em uma “política do
enunciado científico” do que em uma análise “científica” destes
mesmos enunciados, o que nos permite falar inclusive em
“acontecimentos discursivos” e retornar à questão das regularidades enunciativas pensando em uma “teoria das sistematici-
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dades descontínuas” que seja capaz de “pensar as relações do
acaso com o pensamento” (Foucault,2009: 59)5. Foucault é bastante claro quanto a este ponto, ao mostrar, inclusive, que nem
a “dialética” e nem a “semiótica” seriam capazes de estas relações de poder altamente belicosas que integram a lógica dos
regimes discursivos
Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o
grande modelo da língua e dos signos, mas sim da guerra e da
batalha. A historicidade que nos domina é belicosa e não linguistica. Relação de poder, não relação de sentido. (...)Nem a
dialética (como lógica da contradição), nem a semiótica (como
estrutura de comunicação) não poderiam dar conta do que é a
inteligibilidade intrínseca dos confrontos. A “dialética” é uma
maneira de evitar a realidade aleatória e aberta desta inteligibilidade reduzindo-a ao esqueleto hegeliano; e a “semiologia”
é uma maneira de evitar seu caráter violento, sangrento e mortal, reduzindo-a à forma apaziguada e platônica da linguagem
e do diálogo (Foucault,2010: 5)

Por fim, uma política do enunciado científico deve ser entendida como o modo mesmo como o enunciado se constitui, se
justifica e se legitima, através de um processo de segregação,
exclusão e eliminação de outras possibilidade enunciativas, de
outros discursos possíveis, destinados à condição de “falsos”,
5“Admite-se que o estruturalismo tenha sido o esforço mais sistemático para
eliminar, não apenas da etnologia mas de uma série de outras ciências e até da
história, o conceito de acontecimento. Eu não vejo quem possa ser mais antiestruturalista do que eu. Mas o importante é não se fazer com relação ao
acontecimento o que se fez com relação à estrutura. Não se trata de colocar tudo
num certo plano, que seria o do acontecimento, mas de considerar que existe todo
um escalonamento de tipos de acontecimentos diferentes que não tem o mesmo
alcance, a mesma amplitude cronológica, nem a mesma capacidade de produzir
efeitos (Foucault,2010:5)
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“incoerentes”, “retóricos”, “irracionais”, “desarticulados”, “deselegantes”, “bárbaros”, “imprecisos” e assim por diante. É
dessa luta entre formas de legitimação de enunciados com a
concomitante segregação, expulsão e eliminação de outros
enunciados que se nutre a “pesquisa científica”, ou seja, há uma
série de “funções de exclusão”, que podem ser compreendidas
como estas formas de “separação” entre a “razão” e a “loucura”, ou as formas de interdição de linguagem, como no caso da
“sexualidade” em diferentes momentos históricos e, do mesmo
modo, a questão da distinção entre o “falso” e o “verdadeiro”, a
escolha pela “verdade”, a vontade de saber que demarca a nossa sociedade ( Foucault,2009). Tais “funções de exclusão” forjam “regimes discursivos” cuja principal característica não se
situa na dimensão do “conteúdo” ou da “forma teórica”, mas
em “uma mudança nas regras de formação dos enunciados que são
aceitos como cientificamente verdadeiros (…) [pois] o que está em
questão é o que rege os enunciados e a forma como estes se regem entre
si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis cientificamente (…) em suma, problema de regime, de política do enunciado
científico” É neste sentido que não se trata de saber qual o poder
que age do exterior sobre a ciência, mas “que efeitos de poder circulam entre os enunciados científico, qual é seu regime interior de poder; como e porque em certos momentos ele se modifica de forma global”(Foucault,2009: 4).
Em outras palavras, quando falamos em discurso sociológico, estamos nos referindo a um discurso que produz verdades, se institucionaliza e gera relações de poder, ou seja, não se
trata de uma história das ideias propriamente dita. Este “regime de verdade” e estas relações de poder farão parte da nossa
discussão, estarão presentes implícita ou explicitamente em algumas das nossas indagações e nas eventuais conclusões que
chegaremos. E quando falamos em regime de verdade, esta-
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mos nos referindo a uma “política geral” da sociologia que pode ser caracterizada, seguindo aqui de perto a abordagem de
Foucault (2009:12), da seguinte maneira: a) Mostrando os tipos
de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; b)
Apresentando os mecanismos e as instâncias que são constituídos como maneira particular de distinguir os enunciados “falsos” dos “verdadeiros” e a maneira como tais mecanismos sancionam um e outro; c) Mostrando as técnicas e procedimentos
que são valorizados para a obtenção da verdade ( aqui poderíamos pensar sobre o significado da querela infinita entre sociólogos teórico-conceituais e sociólogos empíricos, ou se quisermos, entre uma sociologia da ruptura epistemológica e uma sociologia do social como evidência espontânea, ou ainda mais, a
querela contemporânea entre uma sociologia crítica e uma sociologia da capacidade crítica), e, por fim c) O estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro.
Por fim, podemos agrupar nesta concepção de “política do
enunciado científico” a noção de episteme, “acontecimento discursivo” e dispositivos estratégicos. A episteme deve ser entendida como um “dispositivo especificamente discursivo”. Os
dispositivos podem ser entendidos como “discursivos e não
discursivos”, ou seja, como “acontecimentos discursivos” que
agrupam a dimensão “estrutural-sistêmica” (a dimensão discursiva) e a dimensão de “evento” (a dimensão não discursiva).
Neste sentido, os dispositivos (acontecimentos discursivos) seriam algo muito mais geral, do qual a episteme faria parte, sendo que os dois mantém sempre uma relação fundamental, pois
se “O dispositivo, (...) está sempre inscrito em um jogo de poder [ele
também está sempre] ligado a uma ou a configurações de saber que
dele nascem mas que igualmente o condicional”(Foucault,2009:246).
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Pensar a sociologia como discurso foi o primeiro passo para pensar a existência de um discurso sociológico da modernidade. Trata-se de uma estratégia de análise que nos permitirá
mostrar as afinidades eletivas entre a sociologia e a episteme
moderna das ciências humanas, associando esta episteme a
“acontecimentos discursivos”, como fizemos questão de frisar
acima. A nossa segunda tarefa será apresentar o modo como se
constituiu a episteme moderna das ciências humanas e o modo
como se formou a figura do homem como duplo empíricotranscendental, para que possamos ver de que modo é possível
relacionar o discurso sociológico a esta episteme e ao homem e
seus duplos, e porque a sociedade – e, por extensão, o social –
podem ser pensados como expressões dessa relação.
O HOMEM COMO DUPLO EMPÍRICO-TRANSCENDENTAL
Quando a história natural se torna biologia, quando a análise das riquezas se torna economia, quando sobretudo a reflexão sobre a linguagem se faz filologia (…) então, no movimento profundo de uma
tal mutação arqueológica, o homem aparece com sua posição ambígua
de objeto para um saber e de sujeito que conhece: soberano submisso,
espectador olhado, surge ele aí, nesse lugado do Rei que, antecipadamente, lhe designavam Las meninas, mas donde, durante longo tempo, sua presença real foi excluída
Michel Foucault, As palavras e as coisas

Num determinado momento da Introdução de “Arqueologia do saber” (1986), Foucault faz uma reflexão significativa
sobre o que ele considera uma espécie de “função conservadora” que se desenvolve em todo o século XIX como uma luta pela manutenção da “soberania do sujeito e as figuras gêmeas da an-
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tropologia e do humanismo” (Foucault, 1986: 15), que teria se
constituído contra a descentralização do sujeito operada por
Marx, pela genealogia de Nietzsche e pela psicanálise. Tal função conservadora possui os seguintes sentidos: em reação a
Marx, a tentativa de construir uma noção de história global,
unificada em sistemas de valores coerentes etc. em relação a
Nietzsche, a tentativa de transformar a razão numa espécie de
fundamento originário do humano e em relação à psicanálise
esta função conservadora retorna através do tema da continuidade da história, a histórica entendida como “devir”:
(…) uma história que não seria escansão, mas devir; que não
seria jogo de relações, mas dinamismo interno; que não seria
sistema, mas árduo trabalho da liberdade; que não seria forma, mas esforço incessante de uma consciência em recompor e
em tentar readquirir o domínio de si própria, até as profundezas de suas condições;. Uma história que seria, ao mesmo
tempo, longa paciência ininterrupta e vivacidade de um movimento que acabasse por romper todos os limites (Foucault,1986:16)

Tal reação, que pretende questionar a suposta “imobilidade” de uma análise arqueológica acaba por fazer uma leitura
equivocada e deturpada de Marx, ao fazer dele uma espécie de
historiador das totalidades e reencontrar nele os propósitos do
humanismo; a interpretar Nietzsche nos termos da filosofia
transcendental e reduzir a sua genealogia ao plano do originário e com isso simplificar demasiado o problema das descontinuidades, dos sistemas e das transformações em história, nas
polarizações apressadas e ligeiras, como as que opõem “devir”
a “sistema”, o movimento às regulações circulares, e à “história” à “estrutura” (Foucault, 1986: 16). O que está em questão
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aqui é menos uma disputa a respeito de aspectos metodológicos e epistemológicos em determinado campo de conhecimento
do que a resistência em manter a figura do sujeito e do homem
como centro de sentido, mantendo assim as “sujeições antropológicas” de que fala o autor. Assim podemos dizer que a proposta do livro é contribuir para desfazer as “sujeições antropológicas”, mostrando de que modo tais sujeições se formam, e a
partir daí procurar aventar possíveis mutações. A análise arqueológica que propormos fazer, a proposta de pensar a sociologia como “discurso”, vai ao encontro desse impulso. Foucault
atribui a Arqueologia do saber a “função” de superar alguns dos
limites dos seus trabalhos anteriores, tais como Historia da Loucura, Nascimento da Clínica e As palavras e as coisas. Diz o filósofo
Neste ponto se determina uma empresa cujo perfil foi traçado
por Historie de la Folie, Naissance de la Clinique, Les Mots et
les Choses, muito imperfeitamente. Trata-se de uma empresa
pela qual se tenta medir as mutações que se operam, em geral,
no domínio da história; empresa onde são postos em questão
os métodos, os limites, os temas próprio da história das ideias;
empresa pela qual se tenta desfazer as últimas sujeições antropológicas; empresa que quer, em troca, mostrar como essas
sujeições puderam-se formar. Estas tarefas foram esboçadas
em uma certa desordem, e sem que sua articulação geral fosse
claramente definida. Era tempo de lhes dar coerência – ou, pelo menos, de colocá-las em prática. O resultado desse exercício
é este livro (Foucault, 1986: 18)

Ainda que a proposta da arqueologia possa ser considerada como uma proposta de análise que leva em consideração o
problema da estrutura, e ainda que o problema da estrutura seja um problema relevante para esta perspectiva de análise, não
se deve deixar de lado a dimensão do “evento” ou o que esta-
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mos chamando de “práticas não discursivas”. Do mesmo modo, tais práticas não discursivas nos permitem pensar a dimensão do “poder” na constituição do “discurso sociológico”. É em
relação a este aspecto que Habermas, em O discurso filosófico da
modernidade (2002) analisará a obra de Foucault. No capítulo intitulado “O desmascaramento das ciências humanas pela crítica da
Razão: Foucault” (Habermas, 2002: pp. 333/372) ele se refere à
"teoria do poder" de Foucault, especialmente ao modo como o
filósofo francês pensa as "ciências humanas", incluindo aí obviamente a sociologia. Num primeiro momento Habermas mostra como a “revolução estruturalista” foi fundamental para
Foucault e sua geração, especialmente como uma forma de crítica ao pensamento fenomenológico-antropológico “dominante
desde Kojève até Sartre” sugerindo que o pensamento estruturalista inclusive, “determinou a escolha de seus métodos” e, ao mesmo tempo, associou tal pensamento a uma crítica da modernidade, o que o faz se aproximar da crítica da razão (Habermas,
2002: 334). Fazer uma crítica da razão neste sentido significa
mostrar o modo como se constituiu um “discurso” de legitimação da racionalidade e de sua “verdade” e apresentar os “limites” a este discurso, aquilo que ele rejeita, segrega ou “mantém
à distância para apoderar-se sem “risco”, especialmente aquilo
que se apresenta como algo “heterogêneo” ao “logos ocidental”, como experiências transgressora6
No entanto, o viés que busca desmascarar um pretenso
“outro da Razão” escondido no seu discurso, quase como uma
sua verdade encoberta e que precisaria ser revelada não é ne6Pertencem às experiências transgressoras o contato com o mundo oriental
(Schopenhauer) e a imersão nele, a redescoberta do trágico e, de maneira geral,
do arcaico (Nietzsche), a penetração nas esferas do sonho (Freud), das
proibições arcaicas (Bataille), e também do exotismo nutrido pelos relatos
antropológicos (Habermas, 2002: 335)
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cessariamente o viés de Foucault. Tal perspectiva de cunho nitidamente “hermenêutico” é abandonada na medida em “uma
hermenêutica, ainda que desmascaradora, sempre vincula à sua
crítica uma “promessa” e a arqueologia se quer “desenganada”,
capaz de descrever o “conteúdo sistemático do discurso”. E é
justamente a descrição sistemática do conteúdo do discurso que
se apresenta inicialmente como o projeto foucaultiano de uma
historiografia capaz de se constituir como uma anticiência em
relação às ciências humanas que estariam associadas à história
da razão. No dizer de Habermas é “Aqui que já se anuncia a concepção de uma historiografia que, desde o final dos anos 60, sob a influência de Nietzsche, Foucault contrapõe, como uma espécie de anticiência, às ciências humanas, classificadas na história da razão e, consequentemente, por ela desvalorizada” (Habermas, 2002: 339). Assim, Foucault procura mostrar as relações das ciências humanas tanto como “discurso” quanto como “prática”, especialmente as “práticas silenciosas em que estão inseridas”, como
aspectos cruciais para a reprodução de forças socializadoras
temíveis tais como “as sentenças jurídicas, as medidas policiais, as
instruções pedagógicas, os internamentos, os modos de disciplina, os
controles, as formas de educação corporal e intelectual” (Habermas,
2002: 340) que o permite forjar
(…) um conceito de social absolutamente a-sociológico. E as
ciências humanas não lhe interessam de partida senão como
media que na modernidade reforçam e impulsionam o processo temível de socialização, a saber, o alastramento de relações
de poder sobre interações concretas mediadas pelo corpo. (
Habermas, 2002: 340)

É assim que é possível entrever o nexo entre as ciências
humanas com práticas de isolamento e vigilância, como um
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agente diretamente relacionado à constituição das tecnologias
modernas de dominação, que se caracterizam pela constituição
de instituições fechadas tais como o asilo, a fábrica, a prisão, a
escola, o colégio militar, que são como “monumentos da vitória
da razão regulamentadora”. Tal “razão regulamentadora” se
constitui através de um “olhar objetivante e examinador, que decompõe analiticamente, que tudo controla e penetra [ e que] adquire
para essas instituições uma força estruturante”( Habermas, 2002:
343).
Habermas mostra como, na perspectiva foucaultiana, a
vontade de saber que caracteriza a episteme das ciências humanas conduz a uma vontade de poder e vigilância, permanente e absoluta. É neste sentido que o “homem” forjado pelas ciências humanas se atribui a tarefa de, ao se erguer dos escombros da metafísica pura e, consciente de suas forças finitas, ter
que "resolver uma tarefa que exige forças infinitas" (Cf. Habermas,
2002: 366) Essa tarefa está relacionada a um "paradoxo": A finitização do sujeito da "analítica da finitude" conduz a uma necessidade infinita de saber, a uma vontade de saber incansável
que se transforma assim numa "vontade de poder", uma vontade de "controle" e "regulação". É assim que aquilo que é recusado à consciência como "obstinada extraterritorialidade", por
exemplo a "sociedade” "poderia ser recuperado na reflexão e ser
transformado em algo transparente". É neste sentido que as ciências humanas " analisam o homem como o ser que se relaciona com
aquelas objetivações engendradas por ele próprio, o ser vivo que fala e
trabalha" E é aqui que se funda o homem como duplo empíricotranscendental, pois - e nós nos utilizamos mais uma vez das
palavras de Habermas - " O eu assume simultaneamente a posição
de um sujeito empírico que se encontra no mundo, como objeto em
meio a outros objetos, e a posição de um sujeito transcendental diante
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do mundo em seu todo, que ele próprio constitui como a totalidade dos
objetos da experiência possível" ( Habermas, 2002: 368)
O conhecido exemplo do panopticon de Bentham é associado ao tipo de estrutura de pensamento das ciências humanas,
incluindo aí a sociologia, obviamente.
A mesma estrutura encontra-se no berço das ciências humanas. Não é casual que essas ciências, sobretudo a psicologia
clínica, mas também a pedagogia, a sociologia, a politologia e
a antropologia cultural possam se inserir sem dificuldades na
tecnologia de poder, que encontra na instituição fechada sua
expressão arquitetônica. convertidas em terapias e técnicas sociais, constituem assim o medium mais eficaz da nova violência disciplinadora que domina a modernidade. Isso deve-se ao
fato de que o olhar penetrante do pesquisador em ciências
humanas pode ocupar aquele espaço central do panóptico, de
onde é possível ver sem ser visto (Habermas, 2002: 344)

Assim essa "tarefa" que exige forças infinitas da "vontade
de saber" que caracteriza as ciências humanas - e por extensão a
sociologia - se expressa através de uma vontade de poder análoga ao "ver sem ser visto" do panopticon de Bentham. O sociólogo seria aquele capaz de chamar a atenção para aspectos que
o ator social supostamente não consegue perceber, ele teria essa
capacidade de "ver sem ser visto" e, ao mesmo tempo, se associar a uma “vontade de saber” que é também uma vontade de
verdade que “apoiada sobre um suporte e uma distribuição institucional tende a exercer sobre os outros discursos - estou sempre falando de nossa sociedade – uma espécie de pressão e como que um poder
de coerção” ( Foucault, [1971] 2009: 18).
Merleau-Ponty, num artigo intitulado “A sociologia e a filosofia” apresenta o mesmo problema. Num primeiro momento, o filósofo francês, ao mencionar Husserl, procura mostrar o
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quão improdutivo seria insistir em forjar uma escala de valores
de grau comparativo para separar a “filosofia” da “sociologia”.
Husserl parece-nos exemplar pelo fato de, talvez melhor do que
ninguém, ter sentido que todas as formas de pensamento são de
certa maneira solidárias, que não há necessidade de destruir as ciências do homem para fundar a filosofia, nem de destruir a filosofia
para fundar as ciências do homem, que toda ciência segrega uma
ontologia e toda ontologia antecipa um saber e, por fim, que cabe a
nós entrarmos num acordo e procedermos de maneira que a filosofia e a ciência sejam ambas possíveis... ( Merleau-Ponty, 1991: 105)

Segundo Merleau-Ponty o primeiro imbróglio a ser desfeito na relação entre a filosofia e a sociologia é aquele que associa
a primeira a uma afirmação autoritária e absoluta do espírito, e
que pensa a segunda como capaz de se constituir como uma
“ciência da ciência” de base empírica, como uma “sociologia do
saber” a fim de mostrar para os filósofos o quão as suas ideias
podem ser interpretadas através dos fatos que o rodeiam. No
primeiro caso, as ideias poderiam dispensar qualquer confrontação com os fatos e com o mundo da experiência e no segundo
caso são os fatos que reinam absolutos. Tanto o sociólogo quanto o filósofo devem se ater ao mundo da experiência sensível,
na medida em que o primeiro antes mesmo de forjar qualquer
tentativa de “objetivação da realidade social” é desde já um
“sujeito social” e está integrado a uma teia intersubjetiva que o
impede de se colocar numa posição de quem pode ver a “sociedade” de sobrevoo, e o segundo já não pode se dar ao luxo de
negar o “saber efetivo” que se constitui no mundo sensível e
inclusive do saber científico, na medida em que este último diz
da mesma experiência do mundo que tem o filósofo. Do mesmo
modo que o sociólogo, o filósofo “pensa sempre baseado em algu-
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ma coisa: no quadrado traçado na areia, no burro, no cavalo, na mula,
no pé cúbico da extensão, no cinabre, no Estado Romano, na mão que
se introduz na limalha de ferro...”(Merleau-Ponty, 1991: 109)7.
Ainda se remetendo a Husserl, especialmente a uma carta escrita pelo filósofo ao antropólogo Lévi-Bhrul em1935, MerleauPonty nos mostra que se a filosofia deve assumir o conjunto de
aquisições da ciência, assumindo assim o “relativismo histórico” como uma necessidade incontestável, ainda assim o filósofo
não deve se contentar com as “verdades dos fatos antropológicos”, mas produzir conhecimento filosófico levando em consideração o saber das ciências positivas como saber primeiro,
mas não último, o que permitiria ao filósofo produzir conhecimento de um modo autônomo, numa “dimensão em que nenhum saber científico pode contestá-la” (Merleau-Ponty,
1991:116) sem com isso negar os fatos e as verdades dos fatos
das ciências positivas. Esta autonomia do pensamento filosófico
assim não poderá ser contestada pelo sociólogo, pois mesmo
que este diga ao filósofo “julgas pensar para sempre e por todos
(…) e até nisso só exprime os preconceitos ou as pretensões de tua cultura”, este poderia responder dizendo que tal verdade concerne
também ao sociólogo, na medida em que ele mesmo que fala,
deve pensar de onde fala ( Merleau-Ponty, 1991:116).
É preciso levar em consideração, a fim de desfazer o nó,
que a “objetivação sociológica” depende da condição sensível
de experiência intersubjetiva do sociólogo como “sujeito social”
e que tal dependência impede o sociólogo de conferir um status
7Assim como ao filósofo cabe pensar levando em consideração a sua inserção
pré-reflexiva no mundo sensível, ao sociólogo cabe pensar numa dimensão
“filosófica”, o que não significa uma dimensão para além do sensível, mas um
registro do pensamento distinto da ciência. Como diz Merleau-Ponty “O sociólogo
pratica a filosofia na medida em que é encarregado não só de anotar os fatos, mas
de compreendê-lo. No momento da interpretação, ele mesmo já é filósofo” (
Merleau-Ponty, 1991: 109)
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ontológico a sua objetivação do social, o que o colocaria na posição de panopticon, do “ver sem ser visto”. Nas palavras do
filósofo
As mesmas dependências históricas que interdizem ao filósofo
arrogar-se um acesso imediato ao universal ou ao eterno interdizem ao sociólogo substituir-se a ele nessa função, e conferir valor de ontologia à objetivação científica do social. O mais
profundo sentido do conceito de história não consiste em fechar o sujeito pensante num ponto do tempo e do espaço: ele
só assim pode aparecer ao olhar de um pensamento em si
próprio capaz de sair de toda a localidade e de toda a temporalidade para o ver no seu lugar e no seu tempo. Ora é justamente o preconceito de um pensamento absoluto que o sentido histórico desacredita. (Merleau-Ponty, 1962: 163)

Se ampliássemos ainda mais a nossa reflexão, veríamos
que o “sociólogo” ocupa uma posição um pouco “desconfortável” no campo do pensamento, na medida em que ao negar à
filosofia o acesso às “essências” e às “verdades eternas”, ao
mostrar ao filósofo as suas dependências históricas e sociais, o
sociólogo e, por extensão, o historiador, o linguista correm o
risco efetivo de se colocar implicitamente na condição de detentores do “absoluto”, transformado agora em “relativo”, ou se
quisermos em “devir”, em “movimento”, mas em em movimento que pode ser captado no âmbito empírico, no domínio
dos fatos. A “relação social” seria assim “real” numa dimensão
das “ideias” quanto numa dimensão dos “fatos empíricos”. A
realidade social teria assim esta dimensão dupla, a um só tempo transcendental e empírica. Aqui cabe apresentar o problema
do homem como duplo empírico-transcendental que não só
funda a modernidade de fins de século XIX como é a figura de
pensamento central para a constituição da episteme das ciên123
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cias humanas e, por extensão, para as suas formações discursivas e práticas não discursivas.
Antes de entrarmos propriamente no problema do homem
como duplo empírico-transcendental, precisaremos fazer uma
breve digressão a respeito do limiar que marca a passagem da
episteme do classicismo para a episteme da modernidade, fazendo uso da mudança em relação ao triedro dos saberes: história natural, análise das riquezas e gramática geral para a “vida”, o “trabalho” e a linguagem. Aqui nos apoiaremos no capítulo IX de “As palavras e as coisas”, nomeado como “O Homem e seus duplos” (Cf. Foucault,2002: pp. 417/473). Após
mostrar o quanto que a perda de centralidade da história natural como capaz de unificar os “seres naturais” sucede uma nova
forma de unificação da “vida natural” na ideia de “enigma da
vida” ou na “vida” como conceito da biologia e após mostrar o
quanto que após o desaparecimento da análise da riqueza, os
processos econômicos passam a ser reagrupados em torno da
produção ( Foucault, 2002: 419) o filósofo francês mostra o
quanto que o mesmo não ocorreu em relação à “gramática geral” que, após ser dissipada, não gerou um novo conceito unificador, na medida em que a linguagem apareceu segundo “modos de ser múltiplos”, cuja unidade não podia ser restaurada,
como uma “multiplicidade enigmática que precisaria ser dominada” ( Foucault, 2002: 420). É neste momento que, via Nietzsche, a linguagem passa a ser também – ao lado da vida e do
trabalho – um tema filosófico, especialmente em Genealogia da
moral, na qual o filósofo alemão se indaga sobre o problema do
“quem fala”, ou se quisermos de “onde fala” quando se fala em
“bem” ou “mal”. Como nos diz Foucault
Para Nietzsche, não se tratava de saber o que eram em si
mesmos o bem e o mal, mas quem era designado, ou antes,
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quem falava, quando, para designar-se a si próprio se dizia
Agathós e Deilós para designar os outros. Pois é aí, naquele que
mantém o discurso e mais profundamente detém a palavra, que
a linguagem inteira se reúne ( Foucault, 2002: 421)

Mallarmé teria respondido a esta indagação através da
“própria palavra”, a frágil espessura da palavra, seu ser “enigmático e precário”, como forma de unir o “ser fragmentado da
linguagem” numa “pura cerimônia do Livro, em que o discurso se
comporia por si mesmo” (Foucault, 2002: 421). Tanto a questão de
Nietzsche quanto a reposta de Mallarmé deixam em aberto o
problema da dispersão moderna da linguagem e muito da dificuldade de chegar a um acordo entre a questão e a resposta
aponta para o problema inicial que apontamos associado às
formas de se pensar o “discurso” na sua dimensão de “estrutura”, como um discurso que se comporia por si mesmo, como a
“palavra” e o discurso na sua dimensão de “evento”, como
“práticas não discursivas” que “falam” o discurso. Voltaremos
a este ponto com mais ênfase no desenvolvimento da pesquisa,
até porque mostrar a relação entre o discurso sociológico “em
si” e descrever o “lugar” de onde fala este discurso é o propósito mesmo deste trabalho. Mas é propósito também deste trabalho mostrar o “lugar” do “homem” na episteme moderna das
ciências humanas e pensar a sua relação com a sociologia e a
ideia de sociedade. O “pensamento clássico” e sua “epistéme”
faz imbricar “Natureza” e “natureza humana” como momentos funcionais, negando assim à “natureza humana” qualquer
estatuto privilegiado, ou se quisermos, qualquer tipo de especificidade e singularidade. Assim “o homem não se aloja na natureza por intermédio dessa “natureza” regional, limitada e específica que
lhe é concedida por direito de nascimento como a todos os outros seres
(...)E o homem, como realidade espessa e primeira, como objeto difícil e
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sujeito soberano de todo conhecimento possível, não tem aí nenhum
lugar” (Foucault, 2002: 427). Mas o fato de o “homem” e a “natureza humana” como ontologia regional não terem lugar na
episteme clássica “faz surgir o poder do discurso” e confere à
linguagem a condição de tornar visíveis as coisas na transparência das palavras, há uma espécie de “soberania das palavras” (Foucault, 2002: 428) e por conta disso “exclui qualquer
coisa que fosse ciência do homem”8 É só quando há uma “mutação arqueológica” na qual “a história natural se torna biologia, a
análise das riquezas se torna economia (…) a reflexão sobre a linguagem se faz filologia(...) [que] o homem aparece com sua posição ambígua de objeto para um saber e de sujeito que conhece: soberano submisso, espectador olhado (…) (Foucault, 2002: 430). Ainda segundo Foucault “o limiar da nossa modernidade não está situado no
momento em que se pretendeu aplicar ao estudo do homem métodos
objetivos, mas no dia em que se constituiu um duplo empíricotranscendental a que se chamou homem” (Foucault,2002:439). Esta
posição ambígua traz consigo implicações não menos ambíguas
no âmbito do “conhecimento” e da “verdade”, pois há algo
como uma estranha imbricação entre um “saber empírico” de
cunho “científico” que mostra as determinações históricas, culturais e sociais do conhecimento, mas que, ao mesmo tempo, se
funda numa “humanização” (historicização, economização e
socialização) deste mesmo saber, que lhe prescreve, inclusive, a
forma9. Como bem o diz Foucault
8“Mas a consequência essencial é que a linguagem clássica como discurso comum
da representação e das coisas, como lugar em cujo interior natureza e natureza
humana se entrecruzam, exclui absolutamente qualquer coisa que fosse “ciência do
homem” ( Foucault, 2002: 429)
9“(...) mostrava-se assim que o conhecimento tinha condições históricas, sociais ou
econômicas, que ele se formava no interior de relações tecidas entre os homens e
que não era independente da figura particular que elas poderiam assumir aqui ou
ali, em suma, que havia uma história do conhecimento humano que podia ao
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Das duas uma: ou esse discurso verdadeiro encontra seu fundamento e seu modelo nessa verdade empírica cuja gênese ele
retraça na natureza e na história,e ter-se-á uma análise de tipo
positivista ( a verdade do objeto prescreve a verdade do discurso que descreve sua formação); ou o discurso verdadeiro se
antecipa a essa verdade de que define a natureza e a história,
esboça-a de antemão e a fomenta de longe e, então, ter-se-á
um discurso de tipo escatológico (a verdade do discurso filosófico constitui a verdade em formação) (Foucault,2002:441)

E é nas “ciências humanas” que tal situação ambígua (discurso verdadeiro que se fundamenta ora no objeto “externo”,
ora na constituição da verdade e do fundamento mesmo deste
“objeto”) se apresenta de um modo mais consistente, pois tal
“conjunto de discurso” se fundou mesmo tendo como “apriori
histórico” o modo de ser do homem no pensamento moderno,
constituído como estando no fundamento de todas as positividades
e ao mesmo tempo presente no elemento das coisas empíricas
(Foucault,2002:475)
Aqui chegamos ao ponto. Se, de fato, o limiar da nossa
modernidade se inaugura com a constituição da estranha figura
do homem como duplo empírico-transcendental, se esta figura
expressa de um modo mais contundente a episteme das ciências humanas e se o discurso sociológico faz parte de tal episteme – na condição de “ciência humana” - , de que modo é possível mostrar as relações da sociologia com a figura do homem
como duplo empírico-transcendental? Seria a “sociedade”, conceito central para a sociologia e ainda assim um conceito indis-

mesmo tempo ser dada ao saber empírico e prescrever-lhe suas formas
(Foucault,2002:440)
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sociável da ideia de modernidade - a versão sociológica do homem como duplo empírico-transcendental?
Para seguirmos a nossa sugestão de análise, vejamos então
de que modo podemos pensar o conceito de sociedade em sociologia e de que forma poderemos mostrar que tal conceito se
aproxima da noção de homem como duplo empíricotranscendental. Faremos isso da seguinte maneira: a) Apresentaremos um quadro – que não se pretende exaustivo, nem totalizante – da ideia de sociedade na sociologia; b) Iremos sugerir
que tal ideia se construiu através da indagação sobre as condições de possibilidade da sociedade, o “Como é possível a sociedade?”; c) Mostraremos as relações entre “humanização” e
“socialização” através da ontologia do ser social de Lukács
(2010), da sociedade dos indivíduos de Elias (1994) e da Construção social da realidade de Berger e Luckmann (1978) d) Feito
isso, iremos sugerir que o “social” - e a “sociedade”, por extensão – pode ser entendido como a versão sociológica do homem
como duplo empírico-transcendental.
COMO É POSSÍVEL A SOCIEDADE?
Como é possível a sociedade? Muito provavelmente esta é a
principal indagação dos sociólogos. Responder a esta indagação significa algo como responder sobre o sentido mesmo da
reflexão sociológica, o lugar da sociologia no campo do conhecimento. A sociedade pode ser entendida de diferentes maneiras. Podemos relacioná-la à “condição humana”, através da definição do humano como um “animal social”, seguindo assim a
tradução latina da definição aristotélica do homem como zoon
politikon, o homem como animal político. Assim, a singularidade do humano seria a sua condição “social”, o fato de o huma-
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no “ser humano” em sociedade10. Uma segunda definição possível seria pensar a sociedade como uma forma social transhistórica macro, meso e micro-social. Desse modo, a sociedade
seria algo como um conceito capaz de ser pensada através de
diferentes agrupamentos políticos, culturais, religiosos e sociais, não necessariamente vinculada a um contexto histórico específico. Uma terceira definição possível seria pensar a sociedade como uma forma social especificamente “moderna”. Assim, o conceito de sociedade deveria ser usado para pensar
formas sociais que se desenvolveram com o advento do capitalismo industrial, do Estado-Nação, de uma forma peculiar de
“divisão social do trabalho” e, por fim, com um tipo específico
de racionalização da vida social (Cf. Dubet, 1994; Freitag,
2002,Outwhaite,2006). Também poderíamos pensar a “sociedade” como objeto de conhecimento específico, como “objeto” da
sociologia em contraposição a outras “ciências sociais”, como a
antropologia, por exemplo. Assim o conceito de sociedade serviria como contraponto ao conceito de “comunidade”, na mesma medida em que a sociedade “moderna” poderia ser pensada como uma forma social distinta das “comunidades tradicionais”11. Assim podemos, inicialmente, reduzir as possíveis de10Neste sentido, a reflexão sociológica encontraria algumas das questões mais
significativas da antropologia filosófica. Em “A condição humana”, por exemplo,
Hannah Arendt (1991) mostra como a tradução latina da definição aristotélica do
homem como zoon politikon para o homem como animal social encobre uma
separação enorme entre a definição aristotélica da “política” e do “social”. Para o
estagirita, segundo a concepção de Arendt, o que definiria a singularidade do
homem não é a sua condição social, que de resto ele compartilha com várias
outras espécies animais, mas a sua condição política, que se realiza na pólis
através da junção entre léxis e práxis.
11A dicotomia “sociedade” e “comunidade” pode ser pensada de diferentes
maneiras e se desdobrar em muitas outras dicotomias, tais como as que separam
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finições da “sociedade” a quatro definições: a) Sociedade como
a dimensão social da vida humana e do humano, (um sentido
antropológico) b) Sociedade como formas sociais transhistóricas de dimensão macro, meso e micro-social, (um sentido
ontológico); c) Sociedade como uma forma social macroestrutural historicamente associada à “modernidade”, (um sentido histórico)12 e d) Sociedade como objeto de conhecimento
específico do sociólogo, (um sentido epistemológico).
Uma outra dimensão possível a ser apresentada, após a
dimensão antropológica, ontológica histórica e epistemológica
é a dimensão normativa do conceito de sociedade. A “sociedade” - e por extensão, a sociologia – seria uma categoria construída com o intuito moral de frear o predomínio do modelo liberal da “modernidade”. Assim, a “sociedade”, que poderíamos
chamar de “dos sociólogos”, ou seja, a “sociedade dos sociólogos” seria uma espécie de reação à forma social da “economia
de mercado” e à figuração do humano como homo oeconomicus
da tradição da economia liberal e teria assim um valor político
formal/informal; moderno/tradicional; contrato/status e assim por diante. Cf.
Fernandes, F. (1973)
12No que diz respeito à terceira definição, ela ainda pode se desdobrar em mais
uma possibilidade, pois podemos pensar a “sociedade” ( a forma social moderna)
como o “objeto” da sociologia, em contraposição com a “comunidade” ( a forma
social tradicional) como “objeto” da “antropologia” ou de outros campos de
conhecimento. Neste sentido, poderíamos fazer sociologia de duas maneiras: a)
Analisando a “sociedade” como forma social moderna em sua totalidade e
pensando assim a respeito de processos históricos amplos de disseminação,
alteração ou até mesmo mutação dessa forma social; b) Analisando os efeitos da
disseminação da “sociedade” - entendida como a forma social da modernidade e
da modernização – na vida social dos países em que ela surgiu – o “espaço
experimental europeu” - e nos países em que ela está se desenvolvendo, os países
do “terceiro mundo”, os países em desenvolvimento ou como tem sido chamado
mais recentemente as “potências emergentes”
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e normativo explícito, em reação à anomia da versão liberal das
relações humanas e ao cinismo a-moral presente na imagem do
humano como homo oeconomicus. Caberia ao sociólogo mostrar
a presença do social como aspecto constitutivo da própria condição humana. A constituição de uma ontologia do ser social
conduziria também para uma ontologia do “dever ser”. Neste
sentido, admitir a existência da dimensão social da vida humana seria algo como admitir a existência de uma instância regulativa de caráter “coletivo” que precederia o embate de “interesses” dos atores supostamente desvinculados de coletividades, e que seria assim o próprio fundamento do laço social. A
“sociedade” seria assim uma espécie de “ficção reguladora”
das relações humanas mediadas por instituições e pela educação moral. Como instância moral, a sociedade como forma social moderna se encontra com a ontologia do ser social. A definição ontológica da sociedade encontra a definição histórica
que, por sua vez, conduz à definição moral. O ser encontra o
devir que se associa ao dever ser. Ou se quisermos, a ontologia
do ser social encontra a forma histórica da sociedade que encontra a sua forma moral. A indagação “Como é possível a sociedade?” nos conduz assim ao como é possível o social, ao
como é possível a sociedade como forma social moderna nos
levando assim à legitimação moral e normativa do social, da
sociedade e, obviamente, da própria sociologia. Do mesmo
modo, é claro que uma definição ontológica implica também
numa definição epistemológica, no sentido de que definir a
existência do social permite pensar as condições de possibilidade de uma “teoria” ou de uma “ciência” do social, como veremos mais abaixo em Lukács (2010). Assim, as definições ontológica, histórica, moral e epistemológica possuiriam uma série
de conexões de sentido.
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Retomando o que escrevemos até aqui, podemos fazer a
seguinte síntese: A indagação “Como é possível a sociedade?”,
questão fundamental para a sociologia, pode nos conduzir a
uma série de definições. Uma primeira definição possível associaria a indagação a um problema ontológico. O “Como é possível a sociedade?” significaria o como é possível o “social” e
por extensão a própria sociologia, entendida como ciência do
“social”, ou campo de conhecimento que tem como objeto o
“social”. Assim teríamos que mostrar as condições de possibilidade da existência do “social”, ou se quisermos da dimensão
social da “vida”, da dimensão social da “vida humana”, ou da
dimensão social do existente13. É neste quadro que se justifica
pensar uma “ontologia do ser social”, nos termos de Lukács
(2010) e, até poderíamos dizer, nos termos de uma série de teorias sociológicas14. Uma segunda resposta possível associaria a
13Aqui o “social” poderia, primeiramente, se confundir com o “Real” e um real
independente de nós, ou seja, o social como a dimensão social do existente; Uma
segunda possibilidade associaria o social com formas de organização da vida em
seu estado “molecular”, mas também no tipo de organização de animais em geral,
ou seja, o social como a própria dinâmica de constituição da “vida”; e, por fim, o
social estaria restrito à “realidade humana”, ou seja, a fenômenos culturais,
políticos, psíquicos e econômicos que forjam a “vida humana”. ( Cf. Fernandes,
1974:pp 35/74
)
14A resposta ontológica à indagação do “Como é possível a sociedade?” tem
como consequência o problema de se definir o momento em que poderíamos
qualificar como sociológica uma reflexão sobre o “social”, pois a questão do social
como existência ontológica remonta aos primórdios mesmo da produção de
pensamento na história da humanidade. Neste sentido, como definir o
surgimento da sociologia como um campo de conhecimento ou como uma ciência
autônoma em relação a outros campos de conhecimento e ciências, na medida em
que a reflexão a respeito do “social” se perde no tempo, digamos assim? Em que
momento tal reflexão passou a ser considerada “sociológica”?
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indagação a um problema histórico, político e cultural. O “Como é possível a sociedade?” significaria o como foi possível a
emersão de uma forma social específica, a “sociedade”, associada diretamente a um processo histórico, político e cultural específico: a “modernidade”. Assim, a “sociedade” seria o objeto
por excelência do sociólogo, pensada seja como totalidade analítica, seja através dos seus “efeitos sociais” para a constituição
de determinados “espaços sociais”. Tanto a resposta ontológica,
aquela que se pergunta pelo Ser, quanto a resposta histórica,
que se pergunta pelo devir, se encontrariam numa terceira possibilidade de resposta, que poderíamos chamar “moral” ou
normativa. À indagação do “Como é possível a sociedade?” teria como consequência lógica a indagação do “Porque é necessário a sociedade?” que nos levaria a uma sua justificativa e legitimação normativa. A sociedade seria uma necessidade moral
e deveria ser entendida como uma necessidade de regulação
normativa da conduta de sujeitos que vivem “em sociedade”.
Assim, a dimensão ontológica – a sociedade como o Ser social , a dimensão histórica – a sociedade como devir – se encontrariam na dimensão normativa – a sociedade como necessidade
moral. As três respostas conduziriam a três novas indagações,
que poderíamos elencar da seguinte maneira: a) “Como é possível a sociologia?” ; b) “Como foi possível a sociologia?” e c)
“Porque é necessária a sociologia?”O que podemos inferir daí?
Que a indagação do “Como é possível sociedade?” é análoga ao
“Como é possível a sociologia?”. Neste caso, as definições ontológica, histórica e moral encontrariam a problemática epistemológica, no sentido de quais as condições de possibilidade da sociologia como teoria e ciência do social.
Além dessas quatro respostas poderíamos incluir uma outra definição, de cunho antropológico ( a sociedade é o “homem” e, obviamente, o homem é a sociedade, entendida como
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“conjunto de relações sociais”15), seguindo a concepção de que
o “homem não abstrato” é o “conjunto das relações sociais”, é a
“sociedade”16 e de que o social é a condição humana, de que o
humano é um “animal social”, como afirmamos no início do
texto, nos referindo à definição antropológica da sociedade.
Uma maneira interessante de pensar esta definição é através da
relação entre humanização e socialização. Há pelo menos três
maneiras de se pensar a associação entre “humanização” e “socialização”, A ontologia do ser social em Lukács (2010) , o indivíduo socializado de Elias (1994) e a construção da realidade
social de Berger e Luckmann e (1978), e é através dessa associação que procuraremos mostrar a relação entre as definições ontológica, histórica, moral, epistemológica e antropológica da
ideia de sociedade.
O homem e a sociedade
Em “Prolêgomenos para uma ontologia do Ser social”
(2010) Lukács divide o Ser em três tipos: inorgânico, orgânico e
social. O primeiro se refere à matéria inanimada, à dimensão
15Poderíamos ainda mais estender as possibilidades de definição e incluirmos as
definições lógica ( a sociedade é a base do logos) nos referindo às indagações de
joja ( 1967) com “lógicos socializantes” que procuram reduzir a lógica à
dimensão social com o argumento de que a primeira forma lógica, o diálogo, é
social por excelência, assim como termos fundamentais no diálogo, tais como
“demonstração”, “refutação” etc. Cf. Joja. A “A lógica da sociologia” In: Dialética e
Ciências Sociais. Zahar. Rio de Janeiro: 1967. Do mesmo modo poderíamos
pensar em uma “sócio-lógica” que sintetizaria a Natureza, o Homem e a Ciência
no “social”
16“No quadro da sua crítica do humanismo e em particular da crítica da noção de
“humanismo real”, em Pour Marx, Althusser toca no problema da tese VI, e faz as
seguintes considerações a esse respeito: “Qual é, com efeito, esta “realidade” que
deve transformar o antigo humanismo em humanismo-real? É a sociedade. A tese
VI sobre Feuerbach diz mesmo que o “homem” não abstrato é o “conjunto das
relações sociais” ( Fausto, 1987: 39)
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“física” do Ser; o segundo se refere à vida biológica, aos seres
vivos em geral e o terceiro se refere ao aspecto humano do Ser,
entendido como o nível da sociedade ou o social. O processo de
humanização – que é o mesmo que “sociabilização” – se dá
com o recuo dos seres humanos em relação à dimensão inorgânica e orgânica, recuo que nunca é total, o que significa dizer
que o tipo social do Ser (o nível humano do Ser) sempre possui
algum tipo de relação com a base material e orgânica do Ser.
Este recuo se realiza através de uma relação ativa com o meio,
medida pelo “trabalho”, que funda a “generidade” do humano,
nada mais nada menos do que o conjunto das relações sociais.
Que nos perdoe o leitor a circularidade do argumento, mas ela
é vital para entendermos porque a fundação de uma ontologia
do ser social depende de uma concepção que precisa unificar
humanização com socialização, que precisa entender o processo
de humanização como um processo de socialização e que, portanto, é através da socialização que o humano se humaniza e se
funda como espécie.
Já no início do texto, Lukács mostra claramente a necessidade de fazer a conexão entre os três tipos de Ser para se entender a especificidade do ser social.
Nossas considerações visam determinar principalmente a essência e a especificidade do ser social. Mas, para formular de
modo sensato essa questão, ainda que apenas de maneira
aproximativa, não se devem ignorar os problemas gerais do
ser, ou, melhor dizendo, a conexão e a diferenciação dos três
grandes tipos do ser ( as naturezas inorgânica e orgânica e a
sociedade). Sem compreender essa conexão e sua dinâmica,
não se pode formular corretamente nenhuma das questões autenticamente ontológicas do ser social, muito menos conduzilas a uma solução que corresponda à constituição desse ser (
Lukacs, 2010: 35/36)
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O entrelaçamento entre os três tipos é fundamental para
entendermos o grau de dependência e relativa independência
do tipo social do Ser. No que diz respeito ao grau de dependência Lukács diz que “o ser humano pertence direta e- em última
análise – irrevogavelmente também à esfera do ser biológico (…) sua
gênese, transcurso e fim dessa existência se funda ampla e decididamente neste tipo de ser” e que as próprias manifestações do ser
orgânico dependem “pressupõem, em última análise, de forma incessante, uma coexistência com a natureza inorgânica”, pois sem a
pressuposição de tal relação seria “ontologicamente impossível” se constituir o ser social (Lukács, 2010:36)
Após mostrar a importância da dimensão inorgânica e orgânica para a constituição ontológica do ser social, Lukács faz
questão de dizer que tal constituição é de suma importância
não só para saber a dimensão histórica do humano como também a fundação mesma dos sistemas de pensamento, da filosofia. Com o social, ou a sociedade, ou o humano, surge um ser
novo e específico, diferente inclusive das relações mais ou menos estabilizadas entre animais. É preciso que se ressalte o fato
de que “a constituição ontológica do próprio ser do homem” que concretamente determina na história e no presente do pensamento humano - é o social, ou a sociedade, ou se quisermos o
nível social do Ser, que é, como vimos, o nível humano do ser.
Ter a “consciência” de que a dimensão concreta, autêntica e determinante do ser para seres humanos é o social é de crucial
importância para podermos nos distanciar das formas distorcidas que nos afastam de uma “legítima problemática do ser”, de
um embasamento ontológico do conhecimento. Tais formas
podem ser elencadas na prova ontológica da existência na Idade Média; na concepção da coisa em si kantiana; na ontologia
histórico-logicizada de Hegel, nos sonhos “irrealistas” do século XIX, além das formas de individualidade atomística na soci-
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edade capitalista e algumas das suas filosofias mais representativas (Lukács, 2010: 39). Ainda segundo o nosso autor, com
“exceção da ontologia que fundamenta o método de Marx”, toda a abordagem ontológica do conhecimento da realidade deve
ser radicalmente renovada, deve inclusive “recomeçar desde o
início em certo sentido”. A simultaneidade entre os tipos do
ser, como já mencionado, remete em vários momentos do texto
à analogia substancial entre humanização e socialização. O
“trabalho” é a categoria fundamental que define mesmo o “ser
do homem” na medida em que é através do trabalho que o
humano recua das suas bases naturais e é capaz de “transformar entes em objetividade”, forjar um novo tipo do ser, o ser
social, quer dizer, o “ser humano real”, e se transformar assim
em “fundamento ontológico de toda práxis social, isto é, humana” (
Lukács, 2010: 45). A “consciência” da especificidade do nível
social-humano do Ser e das suas relações de interdependência
em relação aos níveis orgânicos e inorgânicos servem como
uma forma de “purificação do real”, conferindo assim um acesso mais objetivo ao real.
Tal acesso depende de um processo duplo: de um lado
uma “desantropoformização”, com uma cientificização do real
a fim de torná-lo conhecido como realmente é, ou seja, como
“real independente de nós” (Lukács, 2010: 61), um processo crucial para “a humanização do ser humano, para o recuo das barreiras
naturais em seu processo social reprodutor como indivíduo e como gênero. Sem esse processo (…) muitas manifestações diretas da vida cotidiana humana formariam barreiras insuperáveis(...)para o autêntico
conhecimento do ser por parte dos homens” (Lukács, idem) e de outro lado uma ontologia do ser social que associa humanização à
socialização através do “trabalho” é equivalente a uma outra
face das ciências humanas: o homem como fundamento da ciência. Seguindo a reflexão de Lukács, vimos que definir corre-
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tamente uma ontologia do ser social nos conduzirá a uma maior cientificidade e a um acesso mais “purificado” ( é o termo
usado pelo autor) ao real independente de nós ( expressão também usada pelo autor). E aqui voltamos ao entrelaçamento dos
três tipos de seres e também à especificidade de cada ser
Os três tipos do ser existem simultaneamente, entrelaçados
um no outro, e exercem também efeitos muitas vezes simultâneos sobre o ser do homem, sobre sua pŕaxis. É preciso ter
sempre em mente que uma fundamentação ontológica correta
de nossa imagem de mundo pressupõe as duas coisas, tanto o
conhecimento da propriedade específica de cada modo do ser
como o de suas interações, inter-relações com os outros. Nas
duas direções, o desconhecimento da verdadeira relação (unidade na diversidade, por meio dela a separação e a oposição
nas interações homogêneas etc.) pode conduzir às maiores distorções do conhecimento daquilo que é o ser (Lukács,2010:41)

Assim, a “consciência” do entrelaçamento, de um lado, e a
relativa independência dos três tipos de ser, do outro, é crucial
para a constituição de um conhecimento científico correto, capaz de “purificar o real”. As condições de possibilidade do conhecimento aqui dependem de uma ontologia do Ser. E é dentro dessa questão que uma “ciência do homem”, uma “ciência
humana” deveria se fundar, pois o humano tem na verdade
uma dimensão dupla ( e aqui voltamos ao tema do homem e
seus duplos, que nos é vital), uma lado “natural” (associado ao
ser orgânico e inorgânico) e um lado “humano” (associado ao
ser social).
O ser humano pertence ao mesmo tempo (e de maneira difícil
de separar, mesmo no pensamento) à natureza e à sociedade.
Esse ser simultâneo foi mais claramente reconhecido por Marx
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como processo, na medida em que diz, repetidas vezes, que o
processo do devir humano traz consigo um recuo das barreiras naturais. É importante enfatizar: fala-se de um recuo, não
de um desaparecimento das barreiras naturais, jamais sua supressão total (Lukács,2010:42)

Esta condição de “ser simultâneo” deve ser entendida, segundo o autor, como “processo”, pois tal associação não deve
ser pensada numa dimensão “dual”, mas como uma “profunda
comunhão homogênea, embora processual” (Lukács,2010:43) “Homogênea” porque não é possível para o ser social se desvincular totalmente do ser orgânico e inorgânico. “Processual” porque há uma especificidade do ser social associada à sua condição de “modificar” a realidade ativamente através do “trabalho”, entendido como “pôr teleológico”17, criando assim novos
“determinantes extra-orgânicos” não mais vinculados totalmente ao ser orgânico e inorgânico. A maneira ativa de adaptação ao ambiente forja determinações do ser social que “produzem o ser humano real” e confere a ele um pertencimento a um
gênero de um tipo bem diferente que forja a dualidade sujeitoobjeto que só é possível de existir através de uma coexistência
(Lukács,2010: 80). O homem como “sujeito” através do “trabalho” como ação ativa/ideativa e o homem como “objeto” sendo
determinado pelas suas próprias construções ( que fundam o
ser social), além das determinações inalteráveis em sua essência
do ser orgânico e inorgânico. Este tipo de “ação” gera o que
chamaremos de “domínios extra-orgânicos”, que desestabilizam a relação “natural” com o ambiente, a “generidade muda”
17Como definem Vaisman e Forte, em uma nota do livro na página 44(...)em
Lukács, o pôr teleológico significa, antes de tudo, uma ação (trabalho) orientada
por um fim previamente ideado. O ponto de partida decisivo da ontologia do ser
surgida mediante o complexo do trabalho, que Lukács define como pôr teleológico”
(Lukács,2010:44)
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dos animais, exigindo assim a necessidade de “reguladores sociais”, inclusive a “ideologia”18 que pode tanto aproximar
quanto afastar do Ser em sua realidade
Como o trabalho (…) destaca tendencialmente o ser humano
da esfera das necessidades biológicas mais puramente espontâneas e de sua satisfação apenas biológica, tornando determinantes, em seu lugar, os pores teleológicos, que, por sua natureza, assumem de imediato um caráter alternativo, são necessários desde o primeiro instante reguladores sociais que regulamentem as decisões alternativas que estabelecem os conteúdos da teleologia conforme as respectivas necessidade vitais
(Lukács,2010:46)

A condição de “ser simultâneo também se estende ao conhecimento do real que depende tanto de uma percepção que
parta da “imediaticidade da vida cotidiana”, quanto que saiba
ir “além dela”
Em parte, os modos de manifestação imediata encobrem o realmente essencial no plano ontológico, em parte, nós mesmos
projetamos no ser, com silogismos analógicos precipitados,
determinações que são totalmente estranhas a ele, apenas
imaginadas por nós (...)Portanto, é preciso partir da imediatidade da vida cotidiana, e ao mesmo tempo ir além dela, para
poder apreender o ser como autêntico em-si. (…) As interrelações desses dois pontos de vista aparentemente opostos é
que possibilitam uma aproximação daquilo que o ser, como
ente, verdadeiramente é. (Lukács,2010:37)

18(...)”a ideologia é antes de tudo uma forma de elaboração ideal da realidade que
serve para tornar a práxis social dos homens consciente e operativa
(Lukács,2010:38)
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Em sua realidade o homem é o “conjunto das relações sociais”, e é aqui que se funda a sua especificidade, é como conjunto de relações sociais que o ser humano-social se constitui
como humano diferente da sua constituição como ser meramente natural, e é como conjunto de relações sociais que se pode chegar ao estudo do humano cientificamente explicável,
“como aos poucos o pensamento humano está fazendo com a natureza” (Lukács, 2010: 74). E, além do mais, é o “trabalho” como
práxis ativa em relação ao ambiente que permite tal objetividade, pois é com o trabalho que surge “as bases ontológicas objetivas
e subjetivas do gênero humano” ( Lukács, 2010: 76). Temos assim
os seguintes aspectos que podemos elencar a respeito dessa
breve apresentação da ontologia do ser social de Lukács: a) O
social pode ser entendido como o nível humano do Ser, que se
diferencia assim dos níveis inorgânicos e orgânicos; b) A constituição do social se dá através de um recuo tanto do ser inorgânico quanto do ser orgânico; c) Este recuo nunca pode ser totalmente realizado, na medida em que o humano – ou o “social” – mantém uma relação de interdependência inalterável em
sua essência em relação só ser inorgânico e ao ser orgânicos e d)
A concepção do “ser do homem” como ser simultâneo ( natural
e social ao mesmo tempo) e a extensão para o campo do conhecimento dessa simultaneidade ontológica ( o conhecimento como imersão na imediatidade da vida cotidiana e também a capacidade de sair dela, para acessar aquilo que o ser verdadeiramente é) e e) A necessidade da construção de “reguladores
sociais” por conta da “desestabilização” forjada pela “ação ativa/ideativa” (o “trabalho” e seus pores teleológicos) no ambiente natural. f) A constatação, por fim, de que é a ação ativa/ideativa – o trabalho – o que garante a especificidade do
“humano”. O “trabalho” é a expressão da generidade não muda do “humano”, realizada através da práxis social. Assim o ser
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humano real é o “resultado” dos determinantes do ser social –
associados aos determinantes inalteráveis em sua essência do
ser orgânico e inorgânico - constituídos pelo trabalho.
Aqui estamos preparados para fazer a relação com a
abordagem de Elias sobre “ A sociedade dos indivíduos”
(1994). Do mesmo modo que em Lukács – embora com pressupostos teóricos distintos – Elias procura mostrar a associação
entre humanização, socialização e individualização como termos análogos relacionados ao distanciamento paulatino de seres humanos em relação às dependências naturais e o sentido
da integração em grupos como forma de proteção e garantia de
estabilidade. E do mesmo modo que o filósofo húngaro, Elias
mostra a relação entre os domínios naturais e sociais, este último entendido como o domínio humano por excelência. É o que
podemos perceber na seguinte passagem de “A sociedade dos
indivíduos”
Os seres humanos são parte de uma ordem natural e de uma
ordem social (…) A ordem social, apesar de muito diferente de
uma ordem natural, como a dos órgãos no interior de determinado grupo, deve sua própria existência à peculiaridade da
natureza humana. Essa peculiaridade consiste na mobilidade e
maleabilidade especiais pelas quais o controle comportamental humano difere dos animais. Graças a essas qualidades,
aquilo que nos animais é basicamente uma parte herdada de
sua natureza, um padrão fixo de controle comportamental em
relação a outros seres e coisas, tem que ser produzido, em cada ser humano, na companhia de outras pessoas e através dela. ( Elias, 1994: 41)

Poderíamos dizer, seguindo Lukács, que nos animais há
uma “generidade muda”, que não conduz à criação de uma
nova ordem diferente da ordem natural, ou que implica em um
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recuo da ordem natural, a “ordem social”. Tal generidade restringe os animais à condição meramente orgânica do ser, diferentemente do humano que consegue forjar uma “segunda natureza”, que é a “sua” natureza por excelência e que se realiza
através da criação coletiva de “regularidades e processos automáticos” a que denominamos “sociais”(Elias, 1994: 41). O “social”, nbste caso, deve ser entendido como a criação coletiva de
um “cosmo especial próprio” dentro do cosmo natural, que só é
possível para seres humanos porque nascemos com um “relaxamento nos mecanismos naturais automáticos na administração da [nossa] vida em comum” (Elias, 1994: 43), ou seja, há
uma maleabilidade dos “instintos naturais” que nos permite
criar domínios extra-orgânicos como forma de proteção (já que
tal maleabilidade também nos fragiliza fisicamente em comparação com outros animais) e como forma mesmo de produção
de um domínio simbólico próprio, um cosmo especial que se
caracteriza pelo fato de que o alcance de nossa vida não ser os
reflexos de nossa natureza animal, mas “a inerradicável vinculação entre nossos desejos e comportamentos e os das outras pessoas, dos
vivos, dos mortos e até, em certo sentido, dos que ainda não nasceram” ( Elias, 1994: 43). Nosso nível de dependência funcional
em relação a outros seres humanos é tão grande que nele está
incluído aqueles que já morreram e aqueles que ainda estão por
nascer. Por fim, vale a pena fazer mais uma breve analogia,
dessa vez com A construção social da realidade de Berger e Luckmann (1978). Segundo estes autores, o organismo humano para
se desenvolver como tal – como humano – depende de uma
dupla inserção no “ambiente”, tanto “natural” quanto “humano” (a que os autores traduzem como “social”). E esta dupla inserção é fundamental na medida em que
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Não apenas a sobrevivência da criança humana depende de
certos dispositivos sociais mas a direção de seu desenvolvimento orgânico é socialmente determinada. Desde o momento
do nascimento, o desenvolvimento orgânico do homem e, na
verdade uma grande parte de seu ser biológico enquanto tal,
está submetido a uma contínua interferência socialmente determinada (Berger e Luckmann , 1978: 71)

É como se organismo humano tivesse, no mesmo sentido
de Elias, uma plasticidade “natural” que o permitisse adaptarse e criar mecanismos de adaptação. Mas tal plasticidade cobraria também um preço alto do “humano”, na medida em que
por conta dela seríamos frágeis, vulneráveis, dependentes
mesmo desses mecanismos “extra-orgânicos”, dessa “segunda
natureza”, em suma, da “sociedade”. Esta “segunda natureza”
formada por domínios “extra-orgânicos” seria ela a mesma a
“natureza humana”, no sentido de que “Embora seja possível dizer que o homem tem uma natureza, é mais significativo dizer que o
homem constrói sua própria natureza, ou, mas simplesmente, que o
homem se produz a si mesmo” (Berger e Luckmann 1978: 72) Mas
são os próprios autores que procuram deixar bem claro que esta auto-produção de si do homem é “sempre e necessariamente
um empreendimento social”, na medida em que
O ser humano solitário é um ser no nível animal ( que, está
claro, o homem partilha com outros animais). Logo que observamos fenômenos especificamente humanos entramos no reino do social. A humanidade específica do homem e sua socialidade estão inextrincavelmente entrelaçadas. O homo sapiens é
sempre, e na mesma medida, homo socius (Berger e Luckmann,
1978: 75)
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Construir mecanismos de adaptação extra-orgânicos é tanto construir a própria condição humana como tal, como uma
necessidade da própria condição biológica frágil do humano,
pois “a inerente instabilidade do organismo humano obriga o homem
a fornecer a si mesmo um ambiente estável para a sua conduta (…) a
necessidade da ordem social enquanto tal provém do equipamento biológico do homem” (Berger e Luckmann, 1978: 77). Assim, a dimensão social da vida humana que se cristaliza em domínios
extra-orgânicos é, não só a dimensão humana da vida como
deve ser entendida como uma necessidade incontornável, na
medida em que responde a uma necessidade biológica que não
pode ser alterada pelos homens, a sua fragilidade e vulnerabilidade como espécie.
Vimos assim a relação entre “socialização” e “humanização” nos autores analisados e percebemos claramente como tal
relação pode ser associada à relação entre o que estamos chamando de dimensão ontológica e antropológica da “sociedade”. Também podemos perceber a dimensão moral ou normativa de tais concepções, além da dimensão epistemológica, afinal de contas o livro de Berger e Luckmann é um livro que trata
da “sociologia do conhecimento”. O social – e, por extensão a
sociedade – passa a ser encarado como uma necessidade para
que o humano seja humano, para a humanização do homem. A
tarefa do sociólogo, neste sentido, passa a ser a de evidenciá-lo,
revelá-lo, trazê-lo à luz, seja através de uma “objetivação científica”, seja através de uma evidenciação empírico-subjetivista,
ou até mesmo através de preceitos morais explicitamente informados axiologicamente. Assim, a dimensão ontológica, antropológica e normativa conduzem também à dimensão epistemológica, ao problema das condições de possibilidade da sociologia como “ciência” e ao “método” mais adequada de objetivar o social, ou torná-lo objeto do conhecimento. Muito da
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querela que separa uma sociologia voltada para uma análise do
social na sua dimensão estrutural e uma sociologia que se volta
para uma análise do social em sua dimensão fenomenológica se
nutre dessa questão, inclusive as tentativas de forjar sínteses da
dimensão “estrutural” e “fenomenológica”, como os casos da
praxiologia de Bourdieu e da teoria da estruturação em Giddens, além da proposta mesmo de Berger e Luckmann. Como
nos diz Outwhaite ( 2006), se referindo a estes autores
For Berger and Luckmann, “society as an objective reality” is
the product of processes of definition and conceptualization.
They were explicitly relativistic in their approach, arguing that
the sociology of knowledge should be concerned with “whatever passes for “knowledge” in a society”. Society, though socially constructed, is, however, both an objective and a subjective reality ( Outwhaite, 2006: 28)

Se voltarmos para os próprios autores, veremos que a concepção deles da natureza da realidade social depende tanto de
uma perspectiva Durkheimiana, quanto de uma perspectiva
Weberiana, esta última mais atenta aos “significados subjetivos” da construção da realidade social. Assim, para estes autores, vale tanto uma concepção de “fato social como coisa”
quanto como “um complexo de significados subjetivo da ação”,
admitindo que a sociedade possui tanto uma “facticidade objetiva” quanto um “significado subjetivo”, constituindo assim
numa dupla dimensão, crucial mesmo para as indagações sociológicas. Segundo os autores “É precisamente o duplo caráter da
sociedade em termos de facticidade objetiva e significado subjetivo que
torna sua realidade “sui generis” (…) A questão central da teoria sociológica pode por conseguinte ser enunciada dessa maneira: como é
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possível que significados subjetivos se tornem facticidades objetivas?
(Berger e Luckmann, 1978: 34)”
O SOCIAL COMO DUPLO EMPÍRICO-TRANSCENDENTAL
O paradoxo serve para injetar ânimo e fazer perder o medo de enfrentar uma mudança teórica mais profunda
Luhmann

A complexidade dessa polarização “facticidade objetiva” e
“significado subjetivo” remete, inevitavelmente, para a querela
filosófica “mundo verdadeiro” e “mundo das aparências”. Isso
significa dizer que estipular a existência de um domínio para
além do aparente - o real – se equivale a estipular a existência
de um domínio para além das relações microssociológicas - o
"social". É neste sentido que o "social" como lócus de entendimento dos fenômenos sociais é pensado como uma "realidade
primeira" – só acessada, diga-se de passagem, através de uma
ruptura epistemológica com o “realismo ordinário” - , no mesmo sentido em que o "real" é pensado como a realidade primeira e o sentido último da "aparência" ou da dimensão fenomênica do mundo. Assim podemos dizer que a teoria sociológica
sempre esteve diante desta querela filosófica e, a seu modo, e
de acordo com seus interesses, tentou resolvê-lo de diferentes
maneiras, ora exagerando a dimensão objetiva e conceitualista,
estrutural, sistêmica da realidade social, como nos casos das
tradições durkheimiana, “marxista”, estruturalista e parsoniana, ora realçando a sua dimensão “subjetivista” empiricista,
como nas tradições do pragmatismo, do interacionismo simbó-
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lico, da fenomenologia social e da etnometodologia19 . Pensar
algo como uma realidade social como estrutura ou sistema significa pensar a existência de algo para-além das aparências, ou
do âmbito da vida social vivida numa dimensão contextual,
perspectivada, situacional e fenomênica, ou seja, trata-se de insistir na separação realidade, entendida como objetivação sociológica, e aparência, entendida como subjetivação socializante
das vivências do sujeito num domínio contingente. Neste sentido, há uma realidade social ( a estrutura ou o sistema) que só
pode ser acessada através de modelos conceituais construídos
pelo sociólogo. O ator possui apenas uma sensação difusa com
este algo para-além do seu domínio consciente. A construção
destes modelos conceituais exige uma ruptura epistemológica
com o mundo das aparências, com a dimensão sensível do real,
se configurando assim naquilo que poderíamos chamar de social dos sociólogos. Em linguagem sociológica poderíamos dizer
que se trata de uma ruptura com o domínio das práticas, ações
e das pré-noções da sociologia “espontânea” dos atores sociais.
Se a socialização depende de algum nível de distinção entre realidade e aparência - mas não de uma cisão total, pois caso isso
acontecesse correríamos o risco de transformar o modelo em
“fantasma da realidade”, como diria Lévi-Strauss - o risco desta
separação é o de associá-la a um formalismo que confunde realidade com objetivação racionalista, ontologizando assim as
proposições epistemológicas20. Neste sentido, a realidade se
confundiria com as descrições científicas construídas pelos filósofos e cientistas, do mesmo modo que a realidade social se
confundiria com as descrições de sociólogos. O realismo assim
19 Aqui nos utilizamos das reflexões de Bourdieu em “Esboço para uma teoria da
prática” ( 1983)
20 Neste momento nos utilizamos das reflexões de Vandenberghe, em “Teoria
social realista” ( 2010)
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é subsumido no racionalismo. O real é racional, é a conclusão
que podemos chegar. Do mesmo modo, podemos chegar à conclusão de que a realidade social é sociológica, ou seja, é o retrato da descrição dos sociólogos, ou se preferirmos, o modelo
construído pelos sociólogos (Vandenberghe,2010). Também
podemos pensar numa noção de social que não descarta o “realismo ordinário” e nem os “significados subjetivos” da vida social sendo vivida pelos atores. Poderíamos chamar tal noção de
“social dos atores”. Neste sentido, o social dos sociólogos se situa
em um mesmo grau de equivalência ontológica que o social dos
atores sociais. Não haveria assim uma necessidade de ruptura
epistemológica com o senso comum do realismo ordinário - o
social dos atores sociais - pois tal ruptura seria uma tragédia, já
que retiraria - através de um racionalismo cientificista - a carne
da vida social, na sua vivência ativa e sensível. Ora, tal postura
poderia nos levar, em última instância, a tornar inócua, despropositada e desnecessária, o próprio ofício do sociólogo, já
que todos seríamos sociólogos, todos teríamos uma espécie de
acesso privilegiado à realidade social, como algo que já nos é
dado como evidente. No entanto, a crítica do subjetivismo sociológico é pertinente na medida em que aponta para alguns
equívocos e riscos da objetivação sociológica ao perspectivar e
contextualizar esta mesma objetivação sociológica, ao mostrar
que ela faz parte de contextos que limitam as suas pretensões
grandiosas e excessivas. É como diz acertadamente Latour “se a
natureza e a epistemologia não são constituídas em entidades transhistóricas, então a história e a sociologia também não o são” ( Latour
apud Vargas, 2000: 45), ou seja, devemos tomar cuidado para
não transformar o real, o racional e o sujeito em meros epifenômenos da estrutura ou do sistema social, ou da objetivação
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sociológica21. Mas, do mesmo modo, realçar apenas o “significado subjetivo” e negar a possibilidade de que estes significados possam se cristalizar em “facticidades objetivas” nos conduz ao risco do construtivismo e seu relativismo epistêmico
congênito. Vejamos, em rápidas pinceladas, o modo como a teoria sociológica neoclássica (Vandenberghe,2010) procurou resolver o problema, embora mantendo o social e seus duplos (estrutura e agência), através da praxiologia de Bourdieu, e a teoria da racionalidade comunicativa em Habermas.
A questão da simultaneidade agência e da estrutura
Seguindo o que foi apresentado no tópico acima, a sociologia se constituiu através de uma duplicidade: a realidade social pensada tanto como “facticidade objetiva” quanto como
“significado subjetivo”. Assim, a “realidade social” pode ser
pensada em sua dimensão “estrutural” e “sistêmica” (como facticidade objetiva) ou pensada na dimensão do “agente” ou do
“ator” (como “significado subjetivo”). No primeiro caso, o
“acesso” à estrutura ou ao sistema “social” exigiria uma ruptura epistemológica com o social tal qual vivenciada na dimensão
contextual, situacional, fenomênica, ou se quisermos, na dimensão do ator social, como a maneira mais adequada para se
explicar a vida social. No segundo caso, a ruptura epistemológica não seria necessária na medida em que a “sociologia espontânea” dos atores é o dado realmente importante para se
compreender ou interpretar a vida social. Apresentaremos
abaixo, em rápidas pinceladas, de que forma a praxiologia de
21Foi o que vimos na discussão sobre a relação da sociologia com a filosofia,
especialmente na análise de Merleau-Ponty, em “O filósofo e a sociologia” (1991)
no qual o filósofo francês apresenta alguns dos problemas da ontologização da
objetivação científica do social feita por sociólogos.
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Bourdieu, e a teoria da racionalidade comunicativa de Habermas tentaram solucionar o problema através da mutualidade
constitutiva entre a “estrutura” (o social como facticidade objetiva) e a “agência” (o social como “significado subjetivo). No
final, mostraremos o quanto que a simultaneidade “agência” e
“estrutura” pode ser pensada como uma das expressões mais
claras do homem duplo empírico-transcendental, o que reafirma assim a nossa proposta de aproximá-lo do conceito de “sociedade”, entendendo a sociedade como a versão sociológica
dessa duplicação moderna do homem.
Mostraremos nos dois casos como a relação entre o ”homem” e a “ciência” que poderia ser entendida como a relação
da dimensão social do “humano” (em Bourdieu a práxis, em
Habermas a interação simbolicamente mediada) com a dimensão objetiva e técnica da ciência (em Bourdieu o logos que permite sempre a objetivação científica e em Habermas a ciência
moderna e sua ação teológica racional) Veremos que nos dois
autores há uma simultaneidade entre o “homem” (a práxis e a
racionalidade comunicativa) e a “ciência” ( a objetivação científica e a ação teleológica racional), nos levando a associar os dois
autores à noção do homem como duplo empíricotranscendental, o homem como objeto ( alvo da objetivação científica) e fundamento ( a práxis e a interação simbolicamente
mediada da racionalidade comunicativa). Assim, nestes dois
casos a aporia da relação entre cientificização do humano e
humanização da ciência se apresenta na sua feição mais evidente.
Bourdieu, em “Esboço para uma teoria da prática” (1983)
faz uma crítica tanto ao realismo de base empiricista, por ver
nele o risco do “relativismo epistêmico”, na medida em que
partiria da realidade como “evidência” apreendida de um modo “pré-reflexivo”, quanto ao racionalismo substancialista que
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se retira da dimensão concreta, “pré-reflexiva” e “evidente”,
mostrando que existem três formas de pensar o mundo social:
uma de extração “fenomenológica-subjetivista”, outra de extração
“estrutural-objetivista” e, por fim, uma terceira que seria a proposta por Bourdieu, que apresentaria uma dialética entre a dimensão fenomenológica do social e a dimensão estrutural, a
forma da “praxiologia”. Vejamos o modo como o sociólogo francês trata dos três modos de conhecimento da vida social.
No primeiro modo, há uma recusa da necessidade de objetivação científica, na medida em que tudo dependeria do contexto, das situações, da perspectiva e da dimensão fenomênica,
ou se quisermos da “práxis”, poderíamos chamar esta perspectiva de “fenomenológica”.
O conhecimento que chamaremos de fenomenológico (ou, se
quisermos falar em termos de escolas atualmente existentes,
"interacionista" ou "etnometodológico") explicita a verdade
daexperiência primeira do mundo social, isto é, a relação de
familiaridade com o meio familiar como mundo natural e evidente, sobre o qual, por definição, não se pensa e se exclui a
questão de suas próprias condições de possibilidade. (Bourdieu, 1983: 1)

No segundo modo, a objetivação excessiva “reificada”
acaba tendo um viés totalizante, se retirando da dimensão concreta, sensível, contextual e fenomênica do real, a que poderíamos chamar de logos, trata-se da perspectiva “estruturalista”
O conhecimento que podemos chamar de objetivista (de que a
hermenêutica estruturalista é um caso particular) constrói relações objetivas (isto é, econômicas ou lingüísticas), que estruturam as práticas e as representações das práticas (ou seja, em
particular, o conhecimento primeiro, prático e tácito, do mun-
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do familiar), ao preço de uma ruptura com esse conhecimento
primeiro e, portanto, com os pressupostos tacitamente assumidos que conferem ao mundo social seu caráter de evidência
e de natural (Bourdieu, 1983:1)

A praxiologia, que seria o terceiro modo, de que fala
Bourdieu é justamente a sugestão de uma aproximação do logos
(a objetivação científica do real) da práxis (a dimensão fenomenológica) que primeiramente se apresenta como uma crítica ao
objetivismo-estrutural
Enfim, o conhecimento que podemos chamar de praxiológico tem como objeto não somente o sistema das relações objetivas que o modo de conhecimento objetivista constrói, mas
também as relações dialéticas entre essas estruturas e as disposições estruturadas nas quais elasse atualizam e que tendem
a reproduzi-las, isto é, o duplo processo desinteriorização da
exterioridade e de exteriorização da interioridade: este conhecimento supõe uma ruptura com o modo de conhecimento objetivista(...) (Bourdieu, 1983: 2 )

Mas, esta ruptura com o modo de conhecimento objetivista também apresenta uma crítica ao modo de conhecimento fenomenológica-subjetivista que não se pergunta sobre as condições de possibilidade, se negando a fazer a ruptura epistemológica, pois “Se o modo de conhecimento praxiológico pode aparecer
como um retomo puro e simples ao modo de conhecimento fenomenológico e se a crítica do objetivismo que ele implica corre o risco de ser
confundida com a crítica que o humanismo ingênuo dirige à objetivação científica em nome daexperiência vivida e dos direitos da subjetividade, é porque ele é o produto de uma dupla translação teórica
(Bourdieu, 1983: 2). Esta dupla translação teórica não significa
negar a questão das “condições de possibilidade”, mas expan-
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di-la para a própria “ciência”, fazendo assim com que a dimensão da “práxis” seja também realçada para se entender o “campo científico” Como o diz Bourdieu “Essa forma inteiramente insólita de reflexão leva a repudiar as pretensões absolutistas da objetividade clássica, mas sem condenar por isso ao relativismo (Bourdieu,
1996: 236) É dessa maneira que, nos nossos termos, a “humanização” (como práxis) da ciência, ou seja, o realce da sua dimensão de práxis, a constatação de que a prática científica também
é constituída através de esquemas pré-reflexivos de ação, percepção e apreensão do mundo não conduz à impossibilidade
da objetivação científica, não conduz à impossibilidade de uma
“cientificização” do humano, pois “O conhecimento praxiológico
não anula as aquisições do conhecimento objetivista, mas conserva-as
e as ultrapassa, integrando o que esse conhecimento teve que excluir
para obtê-las (Bourdieu, 1983: 2).
Neste sentido há uma dimensão social – a práxis – na produção de conhecimento em qualquer campo, inclusive o científico. Mas, do mesmo modo, há a possibilidade de objetivação
da práxis, que nunca pode ser objetivada totalmente. É neste
sentido que se pode falar em uma mutualidade constitutiva,
que determinada e é determinada, que é estruturante e estruturada, ou se quisermos como “agência” e “estrutura”, como
“práxis” e “logos”.
Em “O poder simbólico” (2012) a questão se apresenta
dentro da mesma lógica. Podemos pensar a distinção entre o
logos e a práxis na produção do conhecimento como, por exemplo, a distinção entre uma concepção de conhecimento que realça o aspecto ativo do conhecimento, a dimensão “estruturante”, como no caso da tradição neo-Kantiana, ou podemos realçar a dimensão das estruturas estruturadas, como no caso da
análise estrutural. Assim
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A tradição neo-kantiana (...) trata os diferentes universos simbólicos, mito, língua, arte, ciência, como instrumentos do conhecimento e de construção do mundo dos objetos, como
“formas simbólicas” reconhecendo (...)o aspecto ativo do conhecimento [...) A análise estrutural tem em vista isolar a estrutura imanente a cada produção simbólica. Mas de modo diferente da tradição neo-Kantiana que insiste no modus operandi, na atividade produtora da consciência, a tradição estruturalista privilegia o opus operatum, as estruturas estruturadas (Bourdieu, 2012: 9)

Assim, poderíamos associar à “práxis” a perspectiva que
realça o aspecto ativo do conhecimento, o seu “modus operandi”, inclusive a dimensão social arbitrária da sua constituição
expressa na sociologia das formas simbólicas de Durkheim,
pois segundo Bourdieu, Durkheim “ lança os fundamentos de
uma sociologia da formas simbólicas”, pois é com o sociólogo francês que “as formas de classificação deixam de ser formas universais (...) para se tornarem (...) em formas sociais , quer dizer,
arbitrárias (relativas a um grupo particular) e socialmente determinadas (Bourdieu, 2012: 8), e o “logos” à perspectiva que
realça o opus operatum, os sistemas estruturados, a “estrutura
profunda” que precederia e fundamentaria as “subjetividades
estruturantes”. O “sistema simbólico” de Bourdieu seria uma
“síntese aberta” entre as “subjetividades estruturantes” e os
“sistemas estruturados”, pois “os sistemas simbólicos, como
instrumentos de conhecimento e de comunicação, só podem
exercer um poder estruturante porque são estruturados”
(Bourdieu,2012: 9).
Isso é válido para se pensar, por exemplo, a “ciência” e a
“teoria”. Numa perspectiva “reificada” a “teoria” e inclusive a
“ciência” seriam opus operatum e, portanto, nada teriam de
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“arbitrário” e “social”, seriam sistemas estruturados, logos sem
práxis, a dimensão ativa socialmente “determinada” ficaria de
fora
Tratar a teoria como modus operandi que orienta e organiza praticamente a prática científica é, evidentemente, romper com a complacência um pouco feitichista que os “teóricos” costumas ter para
com ela. (Bourdieu, 2012: 60)

Romper assim com retirada da práxis da produção do conhecimento científico conduziu Bourdieu à noção de Habitus
que “ exprime sobretudo a recusa a toda uma série de alternativas nas
quais as ciências sociais se encerrou, a da consciência (ou do sujeito) e
do inconsciente, a do finalismo e do mecanismo etc. (...) tal noção
permitia-me romper com o paradigma estruturalista sem cair na velha
filosofia do sujeito ou da consciência, a da economia clássica e do seu
homo economicus que regressa hoje com o nome de individualismo
metodológico (Bourdieu,2012: 61). Assim, a noção de Habitus
permite pensar a dimensão das estruturante das estruturas, o
seu “modus operandi”, a práxis do logos. Já a noção de “campo” realça a dimensão “objetiva”, as “estruturas estruturadas”,
o opus operatum, ou o logos da práxis
A mesma atitude esteve na origem do emprego do conceito de
campo. Também aqui a noção serviu primeiro para indicar
uma direção à pesquisa, definida negativamente como recusa
à alternativa da interpretação interna e da explicação externa,
perante a qual se achavam colocadas todas as ciências das
obras culturais, ciências religiosas, história da arte ou história
literária (Bourdieu,2012:64)

Neste caso, realçar a dimensão “objetiva” foi fundamental
pois no caso da análise do “campo intelectual”, Bourdieu per156
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cebeu que “as relações imediatamente visíveis entre os agentes envolvidos na vida intelectual (...) tinham disfarçado as relações objetivas entre as posições ocupadas por esses agentes, que determinam a
forma de sua interação” (Bourdieu,2012: 65/66). Assim, poderia
se pensar o campo como “estrutura de relações objetivas” que
permitiria ao autor lançar a hipótese das homologias estruturais e funcionais entre os campos. Poderíamos dizer que o habitus expressa a dimensão da práxis no logos e o campo a dimensão do logos na práxis. A praxiologia seria a solução do impasse, pois realçaria tanto a dimensão da práxis quanto a do logos
em todas as dimensões da vida social, em todos os “campos” e
“habitus”, como o científico, o artístico, o acadêmico, o religioso, o político etc. É assim que se forma o que chamaremos de
“duplo de Bourdieu”.
É neste sentido que se pode dizer que a “filosofia da práxis” busca superar a “filosofia do sujeito” retirado da dimensão
sensível, contextual, fenomênica e perspectiva do real, mas sem
com isso cair em um subjetivismo fenomenológico que impede
qualquer possibilidade de objetivação científica do real. Podemos ver o mesmo em relação à racionalidade comunicativa de
Habermas22. A racionalidade se despe da sua condição monológica (como objetivação total da dimensão concreta, fenomênica, perspectivada, sensível, contextual e fenomenológica do real) e atua também nos contextos interacionais simbolicamente
mediados. Neste sentido, contextos interacionais simbolicamente mediados condicionam e são condicionados pela racionalidade. Isso fica muito evidente quando Habermas se nega a
22

Iremos basear nossas reflexões nos seguintes textos: “Técnica e ciência como
“ideologia” (Habermas, 1987: pp.45/106), “A consciência de tempo da
modernidade e sua necessidade de autocertificação (Habermas, 2002:
pp.3/33) e “Uma outra via para sair da filosofia do sujeito – razão
comunicativa VS. Razão centrada no sujeito” (Habermas,2002: pp. 411/453)
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aderir à crítica de Marcuse à ciência, especialmente à sugestão
de Marcuse de se construir uma “nova ciência”
Marcuse tem em mente uma atitude alternativa perante a natureza mas, a partir dela, não se pode deduzir a ideia de uma
nova técnica. Em vez de tratar a natureza como objeto de uma
disposição possível, poderíamos considerá-la como o interlocutor de uma possível interação (Habermas,1987:52/53)

A sugestão de Marcuse implicaria em uma retirada da “ciência” como objetivadora da natureza, remetendo assim à crítica de Gehlen (citado por Habermas) a respeito da junção entre
“decisão racional” e “ação instrumental”, num processo em que
a história da técnica poderia ser vista através de uma “objetivação gradual da ação racional teleológica”
Em qualquer dos casos, a evolução técnica ajusta-se ao modelo
interpretativo, segundo o qual o gênero humano teria projetado, uma a uma, ao nível dos meios técnicos, as componentes
elementares do círculo funcional da ação racional teleológica,
que inicialmente radica no organismo humano e assim ele seria dispensado das funções correspondentes. Primeiro, reforçaram-se e substituiram-se as funções do aparelho locomotor
(mãos e pernas); em seguida, a produção da energia (o corpo
humano), depois, as funções do aparelho dos sentidos (olhos,
ouvidos, pele) e, por fim, as funções do centro de controle (o
cérebro) (Habermas,1987:52)

Esta concepção corre o risco de retirar o papel humano
ativo no processo e as possibilidades de controle dos “domínios
extra-orgânicos”, já que estes domínios seriam extensões do
corpo humano que se autonomizariam e a objetivação da racionalidade técnica teria assim apenas uma função negativa. Além
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disso, tal perspectiva conduz, segundo Habermas, a uma ideia
problemática, embora bastante atraente, a de que “podemos presumir subjetividade nos animais, nas pĺantas e até nas pedras, e comunicar com a natureza (…) e que tal “comunicação” representaria também uma libertação humana na medida em que “a subjetividade da natureza, ainda agrilhoada, não se poderá libertar antes de
a comunicação dos homens entre si não estar livre da dominação. Só
quando os homens comunicarem sem coação e cada um se puder reconhecer no outro, poderia o gênero humano reconhecer a natureza como outro sujeito” (Habermas, 1987:53). O problema de tal concepção é que ela depende de uma estrutura alternativa de ação: a
interação simbolicamente mediada, que é diferente da ação racional
teleológica (…) e esta outra estrutura de ação é humana – além
da própria ação racional teleológica – e deve ser entendida como “projeções do trabalho e da linguagem, projetos , pois, do gênero
humano em sua totalidade (Habermas, 1987:53) “Trabalho” e “linguagem”, ou melhor “trabalho” e “interação” seriam dois aspectos de projeção do gênero humano, como especificidades do
humano. Daí a impossibilidade de se pensar um “reencantamento” da “natureza”, que dependeria de uma projeção humana das “interações simbolicamente mediadas” sobre a
natureza e retiraria a dimensão científica, entendida como disposição técnica e objetivante “desumana”. Teríamos assim algo
como uma “espiritualização” das dimensões orgânica e até
inorgânica do ser, e tal “espiritualização” derivaria de uma crítica política “ingênua” em relação aos sistemas de ação racional
teleológica, uma crítica à “ciência moderna”
Assim como não é admissível a ideia de uma nova técnica,
também não pode pensar-se de um modo consequente a ideia
de uma nova ciência, já que, no nosso contexto, ciência deve
significar sempre a ciência moderna, uma ciência obrigada a
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manter a atitude de uma posição disposição técnica: tal como
para a sua função, assim também para o progresso científicotécnico em geral, não existe substituto algum que seria “mais
humano” (Habermas,1987:53)

A crítica política “ingênua” à ciência paradoxalmente reforça a impressão de que o circulo funcional dos sistemas de
ação racional teleológica são autônomos, ou tendem a se autonomizar, se desvencilhando assim das sanções morais das mediações simbólicas da ação comunicativa, contribuindo assim
para que este perigoso desvínculo seja colocado em segundo
plano como problema e que o aspecto relacionado às mediações
simbólicas da ação comunicativa seja engolfado pelos sistemas
sociais da ação racional teleológica
Ao nível dos subsistemas de ação racional dirigida a fins, o
progresso científico e técnico forçou já a uma reorganização
das instituições e de determinados setores sociais, e parece
ainda exigi-la em maior escala. Mas este processo de desdobramento das forças produtivas só pode constituir um potencial de libertação se não substituir a racionalização no outro
nível. (Habermas, 1987:88)

Esta racionalização de outro nível de que fala Habermas é
justamente aquela que se realiza através de interações linguisticamente mediadas, dentro de um marco institucional no qual
possa haver uma “discussão pública sem restrições ou coações”
(Habermas, 1987:88). Tal discussão só é possível por conta da
existência de uma esfera de produção de conhecimento científica que permite a passagem das coações e coerções das sociedades tradicionais para a liberdade institucionalmente e racionalmente mediada das sociedades modernas. Assim
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A racionalização ao nível do marco institucional só pode levar-se a cabo no meio da interação linguisticamente mediada,
a saber, pela destruição das restrições da comunicação. A discussão pública, sem restrições e sem coações, sobre a adequação e a desiderabilidade dos princípios e normas orientadoras
da ação, à luz das ressonâncias sócio-culturais do progresso
dos subsistemas de ação racional dirigida a fins – uma comunicação desse tipo em todos os níveis dos processos políticos e
dos processos novamente politizados de formação da vontade,
é o único meio no qual é possível algo assim como a “racionalização” (Habermas,1987:88)

A questão seria a seguinte: o processo de racionalização da
sociedade depende da institucionalização do progresso técnico
e científico. Esta institucionalização pode ser feita pela racionalidade comunicativa, ou seja, pelas interações simbolicamente
mediadas ou por uma ideologia tecnocrática que retira a racionalidade comunicativa e reduz a racionalidade apenas à dimensão técnica de meios e fins, à dimensão meramente instrumental. Neste ponto, a crítica de Marcuse é correta ao mostrar
que há uma “ideologia” que gera uma nova forma de dominação política voltada agora para impulsionar o processo de autonomização dos sistemas sociais de ação racional teleológica,
mas peca por reduzir a racionalidade apenas à racionalização
técnica. Ao apresentar duas formas de racionalização o projeto
de Habermas permite, a nosso ver, manter o impulso científico
como base das sociedades modernas e impedir que este impulso se torne autônomo e gere assim suas próprias regras e sanções de legitimidade.
Haveria assim duas formas de racionalização. A primeira
relacionada a ações racionais teleológica e a segunda à ação
comunicativa simbolicamente mediada. Teríamos assim duas
formas de racionalização: a)uma técnica-científica; b) a outra
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simbólica-comunicativa. A primeira forjaria a) regras técnicas,
linguagem livre de contexto, aprendizagem de habilidades e qualificações, solução de problemas através da consecução de objetivos definidos em relação meios/fins, extensão do poder de disposição técnica,
enquanto à segunda forjaria b) as normas sociais, linguagem ordinária intersubjetivamente partilhada, internalização de papeis, manutenção de instituições (conformidade com as normas por meio do reforço recíproco), emancipação, individuação, extensão da comunicação
isenta. É nestes termos que Habermas apresenta em “O discurso filosófico da modernidade” (2002), as duas feições da modernidade, uma através da extensão das estruturas da racionalidade com respeito a fins e outra através da reflexividade em
relação à tradição e da universalização de normas de ação que
liberam a ação comunicativa dos constrangimentos estreitamente contextuais. Assim o que caracterizaria a modernidade
seria tanto um processo de “institucionalização de uma ação
econômica e administrativa racional com respeito a fins” cujos
os principais exemplos seriam a “empresa capitalista” e o “aparato burocrático”, quanto uma racionalização reflexiva do
mundo da vida que se caracteriza pelo “relacionamento reflexivo com tradições que perderam sua espontaneidade natural;
pela universalização das normas de ação e uma generalização
dos valores que liberam a ação comunicativa de contextos estreitamente delimitados, abrindo-lhe um leque de opções mais
amplos” (Habermas, 2002: 4). O grande problema das críticas à
modernidade seria reduzir a racionalidade apenas à dimensão
técnica e instrumental, como ação racional teleológica e também transformar a “modernidade” numa espécie de processo
sem autor e sem”história”, a desvinculando do racionalismo
ocidental, ou quando a associando ao racionalismo ocidental,
destacando apenas a face da ação instrumental e objetivante. O
conceito de modernização expressa bem este processo
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À teoria da modernização efetua sobre o conceito weberiano
de “modernidade” uma abstração plena de conseqüências. Ela
separa modernidade de suas origens – a Europa dos tempos
modernos – para estilizá-la em um padrão, neutralizado no
tempo e no espaço, de processos de desenvolvimento social
em geral. Além disso, rompe os vínculos internos entre a modernidade e o contexto histórico do racionalismo ocidental
(Habermas, 2002: 5)

Neste sentido, pensada como “modernização”, a modernidade seria um processo sem autor que “se move por si própria e se autonomiza em sua evolução [pois] uma vez desfeitas as relações internas entre o conceito de modernidade e a sua autocompreensão, conquistada a partir do horizonte da razão ocidental, os processos de modernização que prosseguem, por assim dizer, automaticamente, podem
ser relativizados desde o ponto de vista distanciado do observador pósmoderno. Arnold Gehlen sintetizou esta questão em uma fórmula
marcante: as premissas do esclarecimento estão mortas, apenas suas
conseqüências continuam em curso (Habermas,2002: 6). Assim, se
por um lado se nega como supostamente obsoleta as premissas
do racionalista ocidental, ou da “modernidade cultural”, como
o diz Habermas, afirma-se uma suposta “modernização social”
autônoma e com uma dinâmica desenfreada
Dessa perspectiva, uma ininterrupta modernização social auto-suficiente destaca-se dos impulsos de uma modernidade
cultural que se tornou aparentemente obsoleta [...) Esta despedida neoconservadora da modernidade refere-se, portanto,
não à dinâmica desenfreada da modernização social, mas sim
à superfície de uma autocompreensão cultural da modernidade aparentemente ultrapassada (Habermas, 2002: 6/7)
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Além da crítica “neoconservadora” que destaca apenas a
dimensão “estrutural” da modernidade, deixando em segundo
plano a sua dimensão de “agência”, há também a crítica “anarquista” que se dirige a modernidade como um todo, ou seja,
tanto como “modernização social”, quanto como “modernidade cultural”, apontando a vontade de poder que implica num
domínio técnico da natureza e, por extensão, da “potência” e
do “vitalismo” do “homem”, o reduzindo a condição de vida
racionalmente administrada pelo aparato burocrático do Estado ou transformada em mercadoria pela “empresa capitalista”.
Não é difícil perceber que tanto a crítica “neoconservadora”,
quanto a crítica “anarquista” se negam a aderir ao duplo “ação
racional teleológica” (modernização social) e “racionalidade
comunicativa simbolicamente mediada” (modernização cultural) como solução do impasse objetivação técnico-científica como totalidade auto-referente e racionalidade comunicativa
simbolicamente mediada como totalidade auto-referente. Podemos associar o mesmo impasse à querela “estrutura” e
“agência” e às tentativas de solucioná-las através da simultaneidade “agência” e “estrutura” que em Bourdieu pode ser
pensada como “práxis” e “logos” em Habermas “ação racional
teleológica” e “racionalidade comunicativa simbolicamente
mediada”. Nos dois casos, o “homem” se mantém, seja na práxis, seja na racionalidade comunicativa. Mas já não é o homem
da “filosofia do sujeito”, trata-se de uma homem duplo, condicionante e condicionado, determinante e determinado, estruturante e estruturado.
Nos dois casos, ficamos no limiar, entre o social como
“facticidade objetiva” e o social como “significado subjetivo”,
ou se quisermos, entre logos e a práxis em Bourdieu, ou entre a
“racionalidade” e os contextos interacionais simbolicamente
mediados em Habermas. São conceitos que buscam uma alter-
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nativa tanto à objetivação científica do real (nela incluída uma
objetivação científica do “homem”), quanto à “socialização”
total do real (nela incluída a humanização da ciência), servindo
como uma espécie de mediador entre a dimensão macro-social
e a dimensão micro-social da realidade social. A estrutura do
argumento dos dois autores também é parecida. Ela se baseia
na apresentação inicial de uma polarização ontológica, epistemológica e metodológica na tradição das ciências sociais - em
alguns casos se estendendo para as "ciências humanas" no geral
e para a própria filosofia - entre objetivação e subjetivação e
posteriormente propõe como solução da polarização uma síntese relativamente aberta na qual objetivação e subjetivação são
entendidas menos como uma separação, do que uma simultaneidade, daí a praxiologia de Bourdieu, e a racionalidade comunicativa de Habermas. A diferença principal em relação à
sociologia clássica estaria relacionada na negação da "reificação" total (funcionalismo,estruturalismo) e da "redução" total (
fenomenologia social, neo-interacionismo simbólico, pragmatismo), que nos nossos termos poderíamos chamar “cientificização” do homem e humanização da ciência, pois se por um
lado há a admissão do caráter coercitivo da estrutura, por outro
lado há também a admissão do papel de transformação da ação
que a um só tempo reproduz e muda a estrutura, o que podemos ver em Habermas no caso do caráter de comunicação da
razão e na dimensão reflexiva da “modernidade cultural”, a
sua relação com contextos de interação simbolicamente mediados; em Bourdieu a praxis do logos, ou seja, a dimensão prática
da produção de conhecimento científico.
Mesmo que possamos perceber uma série de diferenças
entre os autores mencionados, podemos ver que há muitos aspectos de semelhança, especialmente na dimensão estrutural
do problema, e isso fica evidenciado no modo como os autores
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tratam do que chamaremos de o social e seus duplos. Assim o
problema das aporias da polarização social como “facticidade
objetiva” e social como “significado subjetivo” permanece como um problema e as aporias da condição de objeto e sujeito
do conhecimento por parte do sociólogo se mantém como uma
questão não resolvida. Assim, a nosso ver, a simultaneidade
agência e estrutura é a explicitação mais plena da condição
aporética do homem – ou do social – como duplo empíricotranscendental. Veremos isso com mais clareza no tópico abaixo, a que nomeamos – ecoando obviamente o “homem e seus
duplos” de “As palavras e as coisas”- de “O social e seus duplos”.
O social e seus duplos
A questão “facticidade objetiva” e “significado subjetivo”
da “realidade social” aliada aos problemas ontológicos, antropológicos, normativos e epistemológicos da sociologia – e, por
extensão, das ciências humanas – está no cerne do problema do
“homem como duplo empírico-transcendental” e nas questões
das “sujeições antropológicas” dos discursos associados à episteme das ciências humanas, entre eles a própria sociologia. A
polarização entre estas duas possibilidades de se pensar a realidade social e as propostas de síntese – como as que apresentamos através da simultaneidade entre agência e estrutura além das respostas à indagação “Como é possível a sociedade?”
sugerem a possibilidade de o discurso sociológico ter um grau
significativo de dependência em relação à episteme das ciências
humanas.
Podemos pensar através do seguinte quadro. Num primeiro momento temos a sociedade como objeto e, ao mesmo
tempo, fundamento da sociologia. Sugerimos que a “socieda-
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de” pode ser pensada numa dimensão ontológica – como o
“social” - , numa dimensão histórica – como a forma social da
modernidade -, numa dimensão moral ou normativa – como
uma ficção reguladora das condutas individuais – e, por fim,
numa dimensão antropológica – como o “homem” entendido
como o “conjunto das relações sociais”. A dimensão moral e
normativa ao se unir à dimensão ontológica funda a “sociedade” tanto como uma necessidade moral, quanto como uma necessidade ontológica. As dimensões ontológica e moral se
unem à dimensão antropológica na medida em que a dimensão
social da vida humana é considerada como dimensão humana
da vida e o nível social do Ser ( para usar os termos de Lukács)
é o mesmo que o nível humano. Então a necessidade ontológica
e normativa se une à necessidade antropológica. O “social”
possui uma existência ontológica, é uma necessidade moral e se
confunde com a própria condição humana. Também aqui se
apresenta a dimensão epistemológica, pois para que seja possível acessar o real de um modo mais claro e correto é preciso
partir deste pressuposto, caso queiramos efetivamente produzir
conhecimento “científico”. Evidenciar a dimensão social da vida humana como a dimensão humana da vida é também evidenciar o fato de que a produção de conhecimento é dependente do “social” ou da “sociedade”. Portanto, o “social” - e por
extensão, a sociedade – é também fundamento do conhecimento. Fundamento da moral, do humano e do conhecimento. Por
uma questão lógica, o sociólogo seria assim algo como a autoridade maior para pensar a moral, o humano e para sancionar o
conhecimento, já que a moral, o humano e o conhecimento seriam socialmente determinados, até porque, como vimos, a
questão do “Como é possível a sociedade?” nos conduz ao
“Como é possível a sociologia?” e o próprio ofício do sociólogo,
que tem a “sociedade” como objeto. Se a sociedade é o funda-
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mento da moral, do humano e até do conhecimento, logo é o
sociólogo aquele que tem a maior autoridade para gerar discursos sobre a moral, o humano e o conhecimento.
Para os nossos propósitos fiquemos com a questão do
humano. Haveria algo como uma “socialização prévia”, já que
não poderíamos pensar o humano sem pensar o social, ou a sociedade. Podemos chamar esta socialização prévia, apenas para
fins analíticos, de “vínculos sociais a priori”. O pressuposto da
socialização prévia do humano dependeria, para se afirmar
como tal, das maneiras de mostrar cientificamente esta socialização, o modo como ela se constrói. Para isso, a sociologia teve
que aderir a uma das faces das "ciências humanas": a cientificização do homem, ou se quisermos, a transformação do homem
em objeto do conhecimento. O homem seria algo como um
conjunto de comportamentos que só se tornam inteligíveis
através da sociologia, na medida em que o seu fundamento é
social. Estudar o “homem” seria assim estudar o homem “em
sociedade”, levando em consideração que a sua condição é a de
um ser “em sociedade”. O “homem” como objeto poderia ser
pensado como a realidade social em sua dimensão de “facticidade objetiva”. Pensar o homem apenas na sua dimensão de
objeto seria algo como se associar ao processo de desantropologização do real das ciências. O homem – entendido como a “sociedade” ou o “social23” - seria um objeto do conhecimento entre outros, pois não haveria nenhum privilégio epistêmico ou
ontológico para a “natureza humana” em relação à “natureza” (
Cf. Foucault, [1966] 2002: 472). E é aqui que emerge a segunda
face das ciências humanas, o seu lado “humano”, e este lado
estaria diretamente associado à emersão da “natureza humana”
como um domínio regional específico do Ser. Aqui o funda23Poderíamos dizer, a dimensão de estrutura da “realidade social”.
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mento do real, do conhecimento e da “subjetividade” é o “humano”. Neste sentido, o humano não pode ser objeto de pensamento científico, mas o seu fundamento, na medida em que é
“ele” o fundamento mesmo do conhecimento. É aqui que se
forja o duplo empírico-transcendental, o homem como “objeto”
(a dimensão empírica) e “fundamento” (a dimensão transcendental). O embate realidade social como “facticidade objetiva”
e/ou “significado subjetivo” pode ser pensando também através dessa duplicação do “homem”, inclusive a própria distinção entre um “positivismo” de cunho empirista e a “hermenêutica”, na medida em que
(…) o positivismo tentou salvar a ciência enquanto discurso
objetivo, mas ao preço de uma proscrição do homem; a hermenêutica tentou salvar a unidade e a presença do sujeito a si,
postuladas pelo discurso filosófico, mas não conseguir salvar a
ciência. Para o positivismo, pouco importa o homem, contanto
que seja salvaguardada a ciência. Para a hermenêutica, o que
importa é salvar o homem da ( ou apesar da) ciência: contra o
esprit géométrique escolhe o esprit de finesse ( Japiassu, 1978: 11)

Tal imbróglio não é de fácil solução na medida em as “ciências humanas” para se afirmarem como tais tiveram que se
ancorar em modelos de inteligibilidades de outras ciências, a
fim de se desvencilharem da filosofia, mas, ao mesmo tempo,
tiveram que forjar também fundamentos filosóficos e ideológicos, mais ou menos explicitados. Assim, se por um lado justificaram-se através da dimensão empírica do humano, fazendo
do “homem” um objeto científico, seguindo assim a lógica científica de “retirada do “homem”, como forma de garantir a sua
“cientificidade”, por outro lado ancoraram muito das suas re-
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flexões no “homem” como fundamento, assim “antropologizando” as ciências e o “real”, ou seja
As ciências humanas nasceram e se desenvolveram , libertando-se da filosofia, dentro do espírito da positividade elaborado pelas ciências naturais, de que pretenderam tomar de empréstimo os modelos de inteligibilidade para dar conta de seu
real humano. Ora, ao se conformarem com o modelo explicativo válido e comprovado na ordem das coisas, as diversas
práticas científicas das disciplinas humanas viram-se obrigadas a engajar, sob aspectos variados e frequentemente ocultos,
formas de funcionamento filosóficas e ideológicas que as favoreceram ou as entravaram(...) ( Japiassu, 1978: 13)

Se seguirmos nossas reflexões até aqui poderemos dizer
que é possível pensar também a sociologia como um conjunto
de discurso que depende da emersão do homem como objeto
de ciência, mas também como fundamento da ciência, e que o
“homem” objeto e fundamento da sociologia é a “sociedade” e
que a “sociedade dos sociólogos” pode ser entendida também
como uma das formas de “antropologização” do real e que tal
antropologização certamente se aproxima muito das “sujeições
antropológicas” de que fala Foucault.
Por fim, é preciso que se ressalte que, a fim de evitar leituras equivocadas, o nosso propósito aqui não é apresentar uma
outra “verdade” sobre o discurso sociológico como uma maneira de substituir uma “verdade” antiga que já não funcionaria
mais ou que possuiria uma “falha” congênita, só agora revelada pelas transformações contemporâneas da sociedade ou pela
apresentação da dimensão de autoridade de seus enunciados.
Não se trata disso, pois caso agíssemos dessa maneira, estaríamos nos colocando no lugar do legislador das ciências - no
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nosso caso, seríamos uma espécie de “legislador” da sociologia
- , como a voz que dirá a verdade sobre este conjunto de discurso, quando na verdade a postura de legislar sobre uma “ciência” é tudo que não consideramos razoável, ou ao menos é tudo
que não queremos fazer. Como diz o próprio Foucault em uma
passagem de “Microfísica do poder” ( 2009 ) em que responde
sobre a relação do filósofo como arqueólogo do saber enquanto
possível legislador de uma determinada “ciência”
(…) eu não sou de forma alguma dessa espécie de filósofo que
formula ou quer formular um discurso de verdade sobre uma
ciência qualquer. Legislar para toda a ciência é o projeto positivista (…) Ora, essa posição de árbitro, de juiz, de testemunha
universal, é um papel a que me recuso absolutamente (…)
Nunca pretendi fazer uma história geral das ciências humanas, nem uma crítica geral da possibilidade das ciências. O
subtítulo de As palavras e as Coisas não é a arqueologia, mas
uma arqueologia das ciências humanas (Foucault, 2009: 155)

Parafraseando o filósofo poderíamos dizer que o que pretendemos é fazer não a “arqueologia” da sociologia, mas uma
arqueologia possível e que pode, quem o sabe, mostrar aspectos da sociologia que, por vários motivos, tem ficado de fora
das discussões sociológicas contemporâneas. Se conseguirmos
isso, nos daremos por satisfeito.
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A via mundana para o sublime
Preliminares a uma sociologia psicológica do talento e da genialidade

Gabriel Peters
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Genius is wonderful, but not miraculous
Charles Horton Cooley

HONORIS CAUSA; OU PREÂMBULO DEFINICIONAL
Descontadas acepções mais ou menos idiossincráticas, deve ser ponto pacífico que a noção de gênio designa o pináculo
das realizações intelectuais e artísticas alcançadas por (ou, em
termos mais coletivistas, encarnadas em) indivíduos particulares ao longo da história da humanidade: Platão e Aristóteles,
Da Vinci e Michelangelo, Copérnico e Galileu, Mozart e
Beethoven, Goethe e Shakespeare, Newton e Einstein. Esse tanto vale pelo consenso, mas a leitora não se chamaria orgulhosamente de cientista social se não dispusesse a submeter consensos ao questionamento crítico. Apenas homens “brancos”
ou “caucasianos” (para usar um termo que sobreviveu, apesar
do descrédito em que caiu a infeliz antropologia craniométrica
com a qual ele está associado)? Os exemplares comumente associados à noção do (sic) gênio deveriam ser suficientes para
que uma feminista descartasse completamente a noção? Ou será a tarefa mais adequada questionar não a noção em si, mas as
representações desastrosamente inadequadas do “feminino”
que bloquearam tanto o acesso de várias mulheres ao cultivo
das habilidades corporificadas em produções intelectuais e artísticas geniais quanto a conquista de tal reputação para seus
produtos? Seja como for, qualquer mirada panorâmica sobre a
história traz à baila mulheres que, se ainda não pipocam espontaneamente naquela lista de gênios para o senso comum, certamente granjeiam o adjetivo entre os bem informados: Safo e
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Hipátia, George Eliot e Jane Austen, Emily Dickinson e Marie
Curie.
Por outro lado, para além de intenções e preferências semânticas verdadeiramente idiossincráticas ou creditáveis ao entusiasmo momentâneo (“Tio Carlos é um gênio em consertar as
coisas quebradas aqui de casa!”), o leitor pode deliberar a respeito de domínios de atuação em que seria legítimo invocar a
entidade. Fulano, Sicrana e Beltrano concordam a respeito da
existência de gênios históricos no âmbito da liderança social e
política, mas se metem em controvérsias confusas na hora de
preencher a lista com representantes diletos. O primeiro é um
entusiasta nietzschiano do Übermensch que cita César e Napoleão como exemplares, a segunda tem repulsa ao rastro de sangue deixado pelos últimos e considera que o rótulo honorífico
só pode ser aplicado a modelos de moralidade como Martin
Luther King ou Nelson Mandela, enquanto o último julga ser
possível decidir entre candidatos ao rol da liderança genial de
modo moralmente neutro, tomando como critério de adjudicação a sagacidade prática e estratégica com que os líderes citados avançaram seus objetivos em contextos sociopolíticos específicos – assim, Sicrano concorda com Fulano e Beltrana a respeito dos sujeitos que ambos elencaram e não tem pudores em
incluir na lista nomes como os de Joseph Stálin e Mao TséTung.
E quanto ao palavrório frequente a respeito de gênios do
esporte como Pelé ou Michael Jordan? A histórica e orgulhosamente elitista associação da noção de gênio a cumes estratosféricos de sofisticação do intelecto e da sensibilidade deve haver deixado um bom número de eruditos mandarinescos e pedantocratas assustados diante dos usos crescentes do epíteto no
louvor de atletas. O escritor de muitas qualidades Robert Musil
foi capaz de perceber tal tendência já na primeira metade do
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século XX, projetando-a na estranha mente do seu personagem
Ulrich:
Naquela época, já se começava a falar de gênios do futebol ou
do boxe, mas para no mínimo dez inventores, tenores ou escritores geniais, os jornais não citavam mais do que, no máximo,
um centro-médio genial, ou um grande tático de tênis. A nova
mentalidade ainda não estava muito segura de si (Musil, 1989:
31).

A mentalidade já não é lá tão nova, mas está bem mais segura de si. Isto não significa, é claro, que a atribuição das qualidades do gênio a atletas de rara capacidade tenha se tornado
consensual1. Os termos da discussão em torno da aplicabilidade (i)legítima de um termo outrora dedicado às belas artes, letras e ciências ao universo do basquete ou do futebol são algo
similares àqueles que estruturam controvérsias, em teoria da
comunicação, a respeito das relações entre “alta cultura” e “cultura de massa”. As partes estão caricaturalmente divididas entre um polo de elitistas céticos que tomam vinho enquanto falam, com sincero pasmo, do empobrecimento estético acarretado pela cultura de massa e um polo de progressistas entusiasmados não apenas com as possibilidades inauditas de “democratização” de produtos da alta cultura cujo alcance era restrito
até então, mas também com a riqueza, complexidade e sutileza
que qualquer manifestação cultural desdenhada por seus colegas de nariz empinado como de “massa” revela a partir de um
olhar mais detido e benevolente. Em vez de tomar partido direEstamos fazendo filosofia e ciência social. É óbvio que a coisa toda está eivada
de controvérsias. O velho Kant, por exemplo, na discussão que devota ao tema em
sua Crítica do Juízo (1995), restringe a designação de gênio apenas ao domínio da
criação artística, defendendo que ela é inaplicável à prática científica – inclusive
daquela do seu reverenciado Isaac Newton. Mais sobre isso adiante

1
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tamente na troca de farpas entre as Cassandras que anunciam a
catástrofe da vulgaridade e as Polianas que proclamam o advento da democracia (Carr, 2011: 13), podemos retomar o hábito bourdieusiano de sociologizar o próprio debate. No que concerne ao merecimento do rótulo da genialidade, lembremos que
“só existe sagrado para o sentido do sagrado, que no entanto
reencontra o sagrado como transparência plena” (Bourdieu,
1988: 3). De modo bem durkheimiano, Bourdieu faz uso da noção de sagrado para captar a alquimia fetichista graças à qual
atribuições subjetivas de valia a certos fenômenos e entidades
do mundo não são vivenciadas como tais, mas como contatos
experienciais com valores objetivamente presentes no mundo
mesmo, encarnados em tais fenômenos (para mais detalhes, ver
Peters, 2011a). São sentidos espirituais distintos do sagrado2
que explicam o horror com que um admirador de Wagner ouve
a sugestão de que o golfista Tiger Woods é também um gênio,
enquanto alguém que vê beleza em jogadas de futebol vivencia
apenas tédio em um filme de Godard3.
Sem temer acusações de filistinismo, o presente trabalho
defende a pertinência de reflexões teóricas e achados empíricos
a respeito de “gênios” do esporte pelo simples fato de que os
mecanismos sociais, psicológicos e fisiológicos envolvidos na
explicação da aquisição de habilidades esportivas excepcionais
“Espirituais” no sentido de que engajam a subjetividade inteira, produzindo
juízos e experiências inseparavelmente cognitivos, emotivos etc. (ver Hadot,
1995).
3 Não estou fazendo nenhuma sugestão de que as divisões entre cultura legítima
e cultura popular engendrem subjetividades maciça e homogeneamente
educadas por produtos de uma ou outra, em vez de subjetividades atravessadas
por preferências plurais, como revela o exemplo do gosto cinematográfico de
Wittgenstein pelo Western (Lahire, 2006). Também não nego, obviamente, que
existam pesquisadores, teóricos ou eruditos que tentem construir pontes entre
as sacralidades de ambos os domínios, como no caso de Nelson Rodrigues
citando Flaubert em crônicas de futebol.
2
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apresentam enormes semelhanças com aqueles que regulam e
mediam a emergência e o desenvolvimento das competências
que tornam possíveis as maravilhas científicas e artísticas que
saem dos corações e mentes, mas também dos olhos e dos braços, dos gênios que povoam as listas padrão da humanidade.
Assim como Bourdieu (1990a: 21) se esforçou em recuperar sugestões da sociologia do esporte para fundamentar insights a
respeito de toda e qualquer agência humana socialmente situada – no que tange, por exemplo, à importância motivacional do
saber tácito no desempenho da ação -, os estudiosos da expert
performance como Anders Ericsson (1994) ou da psicobiografia
de gênios como Michael Howe (1999) encontraram uma série
de mecanismos biopsicológicos comuns aos processos de aquisição e refinamento de competências cognitivas e performativas
nos mais variados domínios de prática. O físico teórico que
passa a maior parte dos seus dias sentado diante da tela de um
computador tem mais em comum do que pensa com o corredor
de 100 e 200 metros rasos45.
O esforço intelectual pelo qual Ericsson, em particular,
vem desvendando tais mecanismos resultou também em um
vastíssimo acervo de evidências empíricas e experimentais do
papel decisivo do treinamento orientado no desenvolvimento
de habilidades comumente explicadas pela referência a talentos
inatos e dons naturais. Para além de qualquer discurso mais
vago sobre o caráter maleável e plástico da natureza humana e
suas capacidades, o trabalho do psicólogo sueco expõe nossa
natural plasticidade sociocultural a uma forte luz justamente
nos âmbitos em que crenças científicas sobre os espaços causais
do “inato” e do “adquirido” são mais decididamente mobilizadas para legitimar sucessos e fracassos, isto é, nas arenas (selPara os atletas e aventureiros do espírito, recomendo uma cena do seriado The
Big Bang Theory: http://www.youtube.com/watch?v=kfEIIsvmbHA
4
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vagens) de competição (civilizada) que marcam a sociedade
moderna nos seus domínios acadêmico e profissional. Como
veremos, o cultivo de uma sensibilidade sociológica a respeito
das fontes do “talento” e da “genialidade” deve mais a figuras
como Ericsson do que a qualquer sociólogo departamentalmente credenciado.
O ABISMO TRANSCENDENTE DA GRANDEZA; OU O
EFEITO “PUTA MERDA!”
Na consciência popular, a atribuição do rótulo simbólico
da genialidade não se reduz ao diagnóstico da qualidade excepcional de determinadas performances ou realizações, mas
parece estar investida de um elemento de “transcendência”,
como se a grandeza extraordinária de certos atos e feitos tornasse impossível a explicação dos mesmos pelo recurso aos fatores mundanos (demasiado mundanos) que tornam inteligíveis as ações mortais e comuns do comum dos mortais. Do
ponto de vista mais estrito da lógica da explicação empírica, é
claro que o psicólogo Michael Howe tem toda razão em assinalar que tal raciocínio explanatório presente na tentativa de dar
sentido aos prodígios verbais de Shakespeare ou à sublimidade
da música de Beethoven é lindamente tautológico:
Não deveríamos nos deixar enganar a ponto de pensar que algo está
sendo esclarecido por um enunciado como ‘ela produziu um grande
romance porque era um gênio’. Tudo que está sendo realmente dito é
que o indivíduo que escreveu seu grande romance era uma pessoa reconhecidamente capaz de fazer precisamente isto5 (Howe, 1999: 13).
Descendo das alturas transcendentais da genialidade para o terreno, ainda
significativamente acima do chão, dos indivíduos supostamente dotados de
“talentos inatos”, poder-se-ia dizer que a bela tautologia explicativa das
referências ao gênio tem sua contraparte na charmosa circularidade das

5
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No entanto, como indica com perspicácia o filósofo Peter
Kivy (2001), a “explicação” da magnificência de certas obras pela referência à genialidade do seu produtor não implica tanto a
desatenção à tautologia nela envolvida, mas uma espécie de
confissão implícita da inexplicabilidade das mesmas, da existência, nelas, de uma dimensão inefável à qual a aura de magia,
misticismo e milagre que cerca a noção de gênio parece se aplicar como uma luva. Com efeito, uma caracterização das fontes
da criatividade genial que apelava para uma entidade ultramundana foi fornecida, há uns vinte e tantos séculos atrás, por
um espírito de enorme talento poético e igualmente ampla desconfiança diante do suposto irracionalismo da poesia: Platão.
Falando pela boca de Sócrates no seu pequeno diálogo Íon
(2011), o filósofo ateniense avançou uma poderosa versão da
visão de que as produções poéticas não derivavam do esforço
pedestre de elaboração verbal segundo um planejamento consciente, regrado e racional, mas sim de uma possessão por uma
divindade na qual o poeta (ou mesmo um rapsodo como Íon)
servia como mero veículo das belas frases pelas quais o deus ou
a musa falavam, quando convinha a eles e não ao poeta, com os
seres humanos. Tal visão das fontes da criatividade poética estava imiscuída no texto mesmo da Odisseia, que principia pela
invocação da Musa para anunciar a narrativa épica das aventuras de Odisseu (ou Ulisses, na alcunha latina): “Fala-me, Musa,

explicações de qualidade performativa em termos de dons naturais: “Sabrina
toca piano maravilhosamente bem. Ela tem o dom”. E como saber se ela tem um
dom? “Não é óbvio? Olha só quão bem ela toca!” (Davidson; Howe; Sloboda,
1998).

186

Cadernos do Sociofilo

do homem astuto que tanto vagueou...Destas coisas fala-nos
agora, ó deusa, filha de Zeus”67 (Homero, 2003, Canto I).
Seria necessário entrar em um diálogo com platonistas especializados caso quiséssemos averiguar se a noção da criatividade como possessão, presente naquele e em outros diálogos
de Platão, deve ser entendida como uma asserção psicológica e
cosmológica substantiva ou apenas como uma engenhosa metáfora para conferir alguma inteligibilidade a processos obscuros
de elaboração simbólica inconsciente. De todo modo, embora
tal teoria das fontes do gênio poético tenha sido ali apresentada
sob um verniz negativo e contraposta com ironia às virtudes do
racionalismo socrático, sua versão positivamente valorada
exerceu uma influência significativa sobre visões posteriores da
criação artística e, em particular, sobre as representações românticas do gênio estético que surgiram no século XVIII e até
hoje possuem enorme apelo popular. Nos últimos dois ou três
séculos, embora a ideia da expressão artística como resultado
da possessão por um espírito divino tenha se tornado menos
palatável com a secularização das visões de mundo característica da modernidade, a concepção do gênio como uma entidade
fundamentalmente descontínua em relação ao restante da humanidade permaneceu aliciante, com a ideia de poderes da divindade dando lugar à noção de talentos inatos, inalcançáveis
por meio do engenho, do treinamento e da prática.
O fascínio despertado pelos produtos aparentemente miraculosos saídos da pena (do martelo, do pincel etc.) dos gênios
colocou sob suspeita, desde o início, qualquer tentativa de explicá-los pelo recurso a circunstâncias mundanas que os apresentariam como representantes magnos, mas não descontínuos
A Ilíada também havia começado com o chamado para que a Deusa cantasse a
raiva do guerreiro Aquiles: “A ira, Deusa, celebra do peleio Aquiles” (Homero,
2001: 31).

6
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(isto é, sobre-humanos), de processos de aquisição, desenvolvimento e objetivação de habilidades cognitivas e expressivas
também presentes nas ações do humano ordinário. Diante de
um concerto que Mozart escreveu aos vinte e um anos, do prodígio de dez aninhos Midori dedilhando, em velocidade alucinante, a cadenza Sauret de Paganini, da multiplicidade de projetos inseparavelmente artísticos e científicos levados a cabo pelo
inacreditavelmente hiperativo Leonardo7, dos traços imortais
da Capela Sistina de Michelangelo, dos experimentos mentais
engenhosos de um Albert Einstein e ainda, para chocar os intelectuais aristocratas, do salto magnificamente prolongado de
um Michael Jordan em direção à cesta, a reação empiricamente
frequente e, para muitos, normativamente adequada é uma
consciência aguda do “abismo da grandeza” (Shenk, 2010: 61)
ou, para utilizarmos termos mais profanos, do “efeito ‘puta
merda!’” (Coyle, 2009: 64)8.
A essência do efeito “puta merda!” (EPM) consiste em
uma espécie de choque, no mais das vezes agradável e dotado
de similaridades notáveis com a experiência de maravilhamento místico, que tende a evocar a sensação de que tais manifestações não podem derivar sem mais do intelecto (ou do corpo) de
um colega primata – e, portanto, de modo ainda mais desidealizante, um mamífero. Deve haver um vão intransponível entre
indivíduos capazes de tais feitos e o restante da humanidade,
assim como somente uma noção transcendente de gênio pode
dar conta do poder expressivo de um Goethe ou um Beethoven,
aquele elemento inefável (o “je ne sais quoi”, se me permitem o
Considerando o vasto número destes que restaram inacabados, é bem provável
que um diagnóstico psiquiátrico contemporâneo (portanto, extemporâneo)
localizasse no grande gênio um distúrbio de déficit de atenção (DDA).
8 Na opinião filologicamente sofisticada do presente escriba, a expressão “efeito
puta merda” constitui não a tradução literal, mas o melhor equivalente funcional
disponível para o que Daniel Coyle denomina “The Holy Shit Effect”.
7
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pedantismo) que pode ser visto e ouvido, mas não pode ser explicado a não ser pelo recurso a metáforas míticas como “inspiração divina”9.
Com efeito, mesmo indivíduos que não aderem a qualquer
religião organizada ou misticismo ontológico difuso têm uma
última chance de experimentar a sensação do “numinoso” (Otto) sob a forma do sublime estético. E assim como a explicitação
dos princípios que tornam uma piada engraçada pode esvaziar
qualquer graça da mesma10, o esforço em lançar luz sobre as
peças e engrenagens mundanas que subjazem à produção poética de um Dante ou à composição musical de um Mozart esbarrará inevitavelmente com resistências existenciais (i.e. inseparavelmente intelectuais e sentimentais) por parte daqueles
cuja experiência do sagrado estético depende da ignorância de
suas bases profanas. O presente trabalho não nega a existência
do gênio, mas rejeita qualquer posição mística ou mágica a respeito de sua inexplicabilidade empírica. Ao contrário, partindo
de um amplo estoque de conhecimento acumulado a respeito
da psicologia da aquisição de competências e das biografias de
criadores e cientistas exemplares, ele avança a tese de que a
produção de obras geniais (ou tidas como geniais pelo “juízo
da história”) consiste na manifestação superlativa de processos
de ganho, enriquecimento e expressão de habilidades que poAs metáforas míticas estão, por assim dizer, a meio caminho entre a literalidade
de asserções empíricas e a irrealidade de afirmações fictícias. O relato mítico
parte de uma constatação empírica (“a genialidade existe”), mas busca (ou só
consegue) descrevê-la através de uma espécie de ficcionalismo analítico – tudo se
passa como se o artista/cientista/matemático estivesse possuído, possuísse um
dom transcendente e assim por diante. É nesse sentido que devemos
compreender frases como a de V.C.Naipaul: “A escrita advém dos recessos mais
secretos da pessoa e o próprio escritor não conhece esses recessos. Portanto, é
uma forma de mágica” (1972).
10 E.B.White escreveu que “analisar o humor é como dissecar um sapo. Ambos
morrem no processo”.
9
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dem ser observados no ser humano “normal”11. Embora o esforço teórico (mas empiricamente informado) que vai adiante
se apresente sob a forma de uma “sociologia psicológica dos
gênios”, o mote de tal empreendimento já havia sido delineado
há mais de um século atrás por Friedrich Nietzsche:
A atividade do gênio não parece de modo algum essencialmente distinta da atividade do inventor mecânico, do sábio
em astronomia ou história, do mestre na tática militar. Todas
essas atividades se esclarecem quando imaginamos indivíduos cujo pensamento atua numa só direção, que tudo utilizam como matéria-prima, que observam com zelo a sua vida
interior e a dos outros, que em toda a parte enxergam modelos
e estímulos, que jamais cansam de combinar os meios de que
dispõem. Também o gênio não faz outra coisa senão aprender
antes a assentar pedras e depois construir, sempre buscando
matéria e sempre a trabalhando. Toda atividade humana é assombrosamente complexa, não só a do gênio: mas nenhuma é
um ‘milagre’ (Nietzsche, 2000: 124).

A passagem revela que poucas coisas são tão importantes
para a compreensão das fontes empíricas das manifestações de
talento, inteligência e criatividade quanto uma sensibilidade, à
O reconhecimento empírico inescapável da existência de investimentos
“libidinais” em determinadas ideias, bem como das consequentes resistências aos
desafios que são lançados às mesmas, não nos deve cegar ao perigo das
“estratégias de imunização” (na expressão do popperiano Hans Albert), isto é, ao
risco de que meras referências à resistência sejam utilizadas sem mais para
descartar discordâncias, independentemente do exame autônomo da validade
dos argumentos pelos quais estas sejam expressas. Por um lado, temos de
reconhecer que o inquérito a respeito do gênio e suas causas é levado a cabo por
sujeitos cognoscentes reais cuja configuração emocional influencia sua percepção
do mundo. Por outro lado, a validade lógica e empírica de uma afirmação a
respeito da realidade não depende dos interesses do cientista que a defende ou
ataca, devendo ser, portanto, averiguada de modo independente.

11
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qual somos pouco propensos, ao poder causal devastador de
efeitos cumulativos e emergentes. A percepção de um vão aparentemente inatravessável entre os gênios e nós se alimenta, em
boa medida, da enorme dificuldade em reconstruir o encadeamento complexo de microcausas que se combinam para gerar
consequências de extrema magnitude. O fato de que a recuperação do complicado tecido causal que resulta em capacidades
ou produtos prodigiosos não possa aspirar jamais à completude
não implica, é claro, que o exame sociopsicológico dos mecanismos internos da performance excepcional ou da imaginação
criadora não seja capaz de contribuir substancialmente para
desmistificar a aparência miraculosa de tais fenômenos.
Como ensinaram Weber e outros adeptos da epistemologia neokantiana, a cognição humana é parcial e simplificadora
por definição, de modo que nenhuma explicação de qualquer
fenômeno pode alcançar a exaustividade – o universo é complexo demais para nossos cérebros de um quilo e meio. No caso
do tema do gênio, o trabalho de desmistificação pode mostrar,
por exemplo, que Mozart (como Beethoven) era um trabalhador infatigável desde a infância (quando recebeu um treinamento contínuo de um pai que era não apenas músico e compositor ele próprio, mas também um pedagogo musical, autor
de um conhecido manual de instrução para violino), que ele estudou e “imitou” uma multiplicidade de estilos criativos dos
melhores compositores da época (suas composições de infância
e mesmo adolescência eram, em boa medida, rearranjos das
obras de outros, como Johann Christian Bach), que sua criatividade foi estimulada pelo contato com diferentes tradições musicais nacionais propiciado pela sua turnê de apresentações nas
cortes europeias como garoto prodígio, que sua primeira peça
consensualmente tomada como uma obra-prima foi composta
aos vinte e um anos (uma idade precoce, mas que representou a
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culminação de 16 anos de prática na composição musical) e assim por diante12 (Elias, 1998, Howe, 1999; Shermer, 2001;
Gladwell, 2008). É óbvio, no entanto, que a recuperação de todos esses fatores não pode fornecer uma explicação exaustiva
de por que Mozart se tornou Mozart (“trabalhando furiosamente duro” é apenas parte da explicação).
Seja como for, pelo menos no âmbito do discurso sociocientífico, a existência de uma quantidade insuficiente de evidências aponta apenas para lacunas da explicação empírica que
poderiam ser plausivelmente preenchidas na posse de um
acervo maior de dados, em vez de mistérios que resistiriam per

Na verdade, embora a precocidade de Mozart constitua um elemento
fundamental na representação de sua genialidade, ela provavelmente não teria se
fixado tão bem na memória das gerações subsequentes caso ele não houvesse
feito uma bem-sucedida transição de intérprete para criador extraordinário na
fase adulta – transição que, segundo especialistas como Ellen Winner (1997), é
antes a exceção do que a regra no caso das crianças prodígio. A aura mágica
construída em torno dos feitos do menino austríaco relacionava-se, sem dúvida, à
raridade de suas capacidades. Nos dias de hoje, muitas outras crianças
submetidas, desde pequeninas, a disciplinas rigorosas de treinamento intensivo,
tais como o chamado método Suzuki, são capazes de igualar (e, para vários
especialistas, até mesmo superar) o grande gênio no desempenho com o piano ou
o violino. A maior parte dos pais e professores envolvidos no processo
certamente elenca uma propensão inata como um dos ingredientes necessários à
emergência de meninas e meninos prodígio, propensão que estaria manifesta
tanto no interesse candente quanto na facilidade para o progresso na atividade.
No entanto, todos eles reconhecem que o florescimento de tais aptidões
supostamente inatas depende de um apoio material e emocional contínuo, de um
treinamento diário e supervisionado pelos melhores técnicos e do engajamento
disciplinado da criança. Como ocorre com quaisquer outros processos sociais, a
complexa interação entre esses fatores não está completamente submetida ao
controle intencional dos agentes envolvidos e pode engendrar consequências não
premeditadas passíveis de levar ao “malogro” do empreendimento, pelo menos
na percepção de certas partes do processo (e.g. os técnicos ou pais que se
desapontam com o “desperdício de talento” de uma criança ou adolescente que
termina por perder o interesse em dada atividade).

12
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definitionem a qualquer esforço explanatório em termos de causas conhecidas.
JOGAR XADREZ DESENVOLVE A CAPACIDADE DE JOGAR
XADREZ...E OUTROS MILAGRES APARENTES
Por exemplo, como Herbert Von Karajan pode ser capaz
de relembrar, na sua inteireza, a Nona Sinfonia de Beethoven
(um magnífico tijolaço com quase 300 páginas, contendo uma
média de 600 notas cada uma)? Segundo o registro estupefato
dos seus contemporâneos, quando Mozart tinha apenas 14
anos, ele colocou no papel, consultando apenas a própria caixola, a partitura integral da grandiosa composição Miserere de Allegri, composição que ele só havia escutado um punhado de
vezes. Uma pessoa inocente em tal área de expertise dificilmente
pode evitar se maravilhar com o fato de que um cipoal musical
tão repleto de detalhes possa ser recordado com tamanha facilidade por certos indivíduos. Acontece que o que percebemos
como um emaranhado confuso de notas não soa assim para o
artista talhado no campo, que se depara não com uma sucessão
proibitivamente longa de unidades discretas, mas com um número finito de temas cujas variações podem ser capturadas e
até antecipadas por fórmulas gerativas. É o conhecimento especializado, adquirido a duras penas ao longo de milhares de horas de treinamento (e o divino Mozart já tinha acumulado muitas milhares delas quando atingiu a puberdade), que provê a
grade interpretativa graças à qual o que nós escutamos como
um amontoado caótico de entidades sonoras descontínuas soe
aos ouvidos mais bem informados, de modo espontâneo e fluente, como um conjunto de padrões que organizam e simplificam a complexidade do material.
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Os exemplos poderiam ser multiplicados para uma diversidade de áreas de atividade. Outrora se pensava que os grandes mestres de xadrez possuíam memórias fotográficas, uma
capacidade genérica (e genética) de fixação rápida e precisa de
padrões visuais que eles aplicavam com proveito ao jogo. Um
experimento simples do psicólogo holandês Adriaan de Groot
(1965) demonstrou, no entanto, que a velocidade perceptual, a
fluência de raciocínio e a memória incomum exibidas por aqueles mestres nos jogos não derivavam de habilidades mnemônicas e sensoriais genéricas, mas estavam especificamente condicionadas à empreitada enxadrística. Após uma brevíssima
olhadela, os jogadores de elite de fato conseguiam se lembrar,
com enorme acurácia, do arranjo das peças no tabuleiro, desde
que tal arranjo fosse compatível com as regras do jogo. Quando de
Groot distribuiu as peças sobre o tabuleiro de xadrez de maneira aleatória, a vantagem mnemônica dos mestres sobre jogadores amadores desapareceu, com os primeiros apresentando
uma memória de curto prazo tão miserável quanto os últimos.
Os feitos impressionantes dos enxadristas de elite não resultavam de uma acuidade visual ou memória fotográfica básica e
“transponível” que eles traziam ao tabuleiro, mas do fato de
que suas mentes haviam sido cultivadas para encaixar a complexidade confusa do jogo em uma série de padrões mentais
que lhes davam sentido13.
O mundo do xadrez oferece uma história ainda mais impressionante para os
estudiosos dos determinantes sociais e psicológicos do talento e da genialidade: a
aventura das irmãs Polgar e de Lazlo e Klara, seus pais ligeiramente malucos
(Colvin, 2008: 76-77). Lazlo Polgar é um psicólogo da educação húngaro que se
convenceu, por volta dos anos 60, que habilidades geniais não eram inatas, mas
resultavam do treinamento orientado, normalmente iniciado nos primeiros anos
de vida. Disposto a testar suas hipóteses em seus próprios filhos, Lazlo se
incumbiu primeiramente dos preparativos necessários e colocou um anúncio no
jornal para mulheres interessadas em terem infantes e conduzirem, com ele, o
experimento de produção deliberada de um ou mais gênios. Uma professora

13
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Apenas bata o olho sobre a sequência de letras abaixo e
tente repeti-la “de cabeça”:
airómemedsohniugojsesseotropusoãn
Agora faça o mesmo com a seguinte sequência:
Não suporto esses joguinhos de memória
O segundo item apresenta exatamente as mesmas letras
do primeiro (como sou preguiçoso, em vez de embaralhá-las,
simplesmente escrevi a frase ao contrário). No entanto, longe
chamada Klara se apresentou e logo tiveram uma primeira filha: Susan. O casal
resolveu treinar Susan para ser mestre de xadrez, talvez porque este fosse um
campo altamente dominado por homens e pela crença chauvinista de que
mulheres seriam simplesmente incapazes de competir nos níveis de elite. Além
de Susan, Lazlo e Klara deram à luz duas outras filhas: Sophia e Judith. Todas
foram submetidas à intensa preparação para a excelência no jogo imortal. O
marido e sua esposa abandonaram seus empregos e dedicaram-se a educá-las em
casa – sobretudo em... xadrez, assunto sobre o qual acumularam uma biblioteca
de quase dez mil volumes. Com 17 anos, Susan se tornou a primeira mulher a
obter qualificação para o que era então chamado “Men’s World Championship”.
Com as respectivas idades de 19, 14 e 12, as três irmãs competiram como um
time na Olimpíada Feminina e tornaram-se heroínas nacionais ao alcançarem a
primeira vitória da Hungria contra adversárias soviéticas. Aos 21, Susan se
tornou a primeira mulher na história a ser nomeada “grande mestre”, a máxima
honraria no universo do jogo. Judith, a mais nova, tornou-se grande mestre aos
15 anos, a pessoa mais jovem (de qualquer sexo) a alcançar tal designação,
batendo o recorde que até então era do prodígio Bobby Fischer, consagrado
grande mestre aos 16. Judith é a atual número um do mundo entre as mulheres e
é consistentemente rankeada entre os dez maiores jogadores do globo. Sophia, a
irmã do meio tida como naturalmente brilhante, porém preguiçosa, alcançou a
sexta posição no ranking mundial feminino. Por que Judith foi mais longe do que
as irmãs? Os fatores explicativos devem ser muitos, mas é plausível supor que um
deles seja o fato de que, sendo a terceira a entrar na farra, a menina tenha se
beneficiado de métodos de ensino já aperfeiçoados pela experiência de seus pais
com suas irmãs.
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de sobrecarregar sua memória de curto prazo com 33 unidades
discretas de informação, você mobilizou de modo tácito e espontâneo a técnica que os psicólogos cognitivos denominam
“agrupamento” (chunking) e juntou os itens em blocos inteligíveis que reduziram a complexidade da tarefa. A rememoração
bem-sucedida da frase foi ainda auxiliada por um estímulo extracognitivo, a satisfação emocional de ler uma frase que lhe
dizia exatamente o que você estava pensando e sentindo no
momento. O procedimento cognitivo que você realizou com
fluência, amparado por algumas milhares de horas de prática, é
homólogo àquele desempenhado por um músico experiente ao
ouvir uma performance instrumental ou por um mestre de xadrez ao visualizar um tabuleiro. Como afirma Faris em um engenhoso experimentum mentis:
Se revertêssemos o número de pessoas, bem como o tempo e o
esforço despendidos, na leitura e no xadrez, poderíamos esperar ouvir do pregoeiro da cidade a respeito do grande público
que testemunhou o notável feito do mestre de leitura que podia cobrir quatrocentas palavras em dois minutos e oferecer
então, de memória, um resumo dos conteúdos (Faris, 1940:
691).

A dificuldade em reconhecer as raízes mundanas das manifestações de excelência demonstradas por bailarinos, atletas e
instrumentistas musicais tem seu paralelo nos enormes desafios envolvidos no estudo das realizações criativas, na tentativa
de reconstruir a multiplicidade de processos sociopsicológicos
que resultaram em descobertas científicas, teoremas matemáticos, inovações literárias e tutti quanti. O hiato intransponível
(prima vista) já não se refere, nesse caso, a uma diferença gigante e consistente nas habilidades mentais e/ou físicas para tal ou
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qual atividade, mas à aparente quimera do propósito de recuperar, a partir da coisa maravilhosamente feita, os detalhes do
processo de feitura. O genial físico Michael Faraday já havia antecipado, com notável autoconsciência filosófica, a diferença
entre as contingências psicológicas confusas próprias ao “contexto da descoberta” científica e a clareza lógica e metodológica
pela qual os produtos daquela empreitada são apresentados ao
mundo no domínio do “contexto da justificação”14:
O mundo pouco sabe sobre como tantos pensamentos e teorias que passaram pela mente de um investigador científico foram esmagados em silêncio e segredo por sua própria crítica
severa e avaliações adversas; que, nos casos mais bemsucedidos, nem um décimo das sugestões, esperanças, desejos
e conclusões preliminares foram realizados15 (apud Simonton,
1999: 27-28).

O drama tortuoso dos caminhos abandonados, das ilusões
perdidas, dos insights intuitivos que só vieram a receber sua
fundamentação racional a posteriori, em suma, o modus operandi
confuso e contingente que subjaz à criação de um teorema, uma
hipótese científica ou uma sinfonia se esconde sob a harmonia
precisa de um produto acabado (opus operatum). Parece não ser
As expressões, que emprego anacronicamente, foram cunhadas por Hans
Reichenbach e tornaram-se consagradas na filosofia da ciência do século XX,
ainda que controvérsias acerbas a respeito da separabilidade de ambos os
contextos tenham se desenrolado ali - sobretudo a partir do declínio de
epistemologias normativistas, com a guinada naturalista inaugurada pelo
bombástico livro de Kuhn sobre A estrutura das revoluções científicas (1975).
15 Faraday também antecipa, nesta passagem, um modelo “darwiniano” da
criatividade na arte e na ciência, segundo o qual o processo de inovação bemsucedida nesses âmbitos envolve a geração de um grande número de variantes
ideacionais que são, então, submetidas a um processo brutal de seleção
individual e social com vistas à retenção daquelas que se mostrem mais “aptas”.
14
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possível reconstruir as vias demasiado incertas e vagas que desembocaram na construção dos atributos de organização, novidade inteligível, beleza etc. embebidos na obra. O poetafilósofo Paul Valéry trata do tema em sua discussão inspirada
por outro gênio paradigmático, Leonardo Da Vinci:
conquanto pouquíssimos autores tenham a coragem de dizer
como formaram a sua obra, creio que já não existem muitos
que se tenham arriscado a sabê-lo. Uma pesquisa desse tipo
começa pelo abandono penoso das noções de glória e dos epítetos laudatórios...Leva a descobrir a relatividade sob a aparente perfeição. É necessária para não fazer crer que os espíritos são tão profundamente diferentes quanto seus produtos os
fazem parecer. Certos trabalhos das ciências, por exemplo, e
os da matemática em particular, apresentam uma tal limpidez
em sua armação que poderíamos dizer que são obras de ninguém. Têm algo de inumano. Essa disposição...fez supor uma
distância tão grande entre determinados estudos, como as ciências e as artes, que os espíritos originários foram dele totalmente separados na opinião pública e exatamente na mesma
medida em que os resultados de seus trabalhos pareciam sêlo. (...)Interiormente, existe um drama. Drama, aventuras, agitações...No mais das vezes esse drama se perde. (...)No entanto, conservamos os manuscritos de Leonardo e as ilustres notas de Pascal. Esses fragmentos...fazem-nos adivinhar por
quais sobressaltos de pensamento, por quais bizarras introduções dos acontecimentos humanos e das sensações contínuas,
depois de quais imensos minutos de languidez são reveladas
aos homens as sombras de suas obras futuras, os fantasmas
que as precedem16 (Valéry, 1998: 17-21).
No contexto específico de sua discussão das fontes da criatividade artística,
Valéry afirma que é precisamente nossa incapacidade de reconstruir, com
qualquer clareza, o processo de combinação de múltiplas influências que resulta
na configuração particular de uma obra o que nos leva (ou nos força) a chamá-la

16
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Drama, aventura, agitações, quem sabe até fantasmas...Não é isso que a sociologia estuda?
A SOCIOLOGIA PSICOLÓGICA DOS GÊNIOS COMO NANOSSOCIOLOGIA DE CAIXAS-PRETAS
O trabalho que tens em mãos (ou diante de si, deitado na
cama, prestes a adormecer) parte do pressuposto de que, assim
como, por exemplo, a sociologia das doenças mentais não pode
se reduzir a uma análise dos discursos acerca da doença mental
e de seus efeitos sociais e institucionais, mas deve investigar as
influências sócio-históricas que pesam sobre a configuração dos
próprios estados de espírito ou formas de comportamentos
classificados como psicopatológicos (Lahire, 2008: 373), um
exame sociológico da genialidade não deve estar circunscrito ao
diagnóstico das diferentes concepções socioculturais do gênio
ou aos processos históricos de atribuição simbólica do rótulo a
diferentes indivíduos, mas deve perscrutar com o microscópio
a produção sociopsicológica do gênio mesmo - as interações entre indivíduo e ambiente por meio das quais habilidades extraordinárias foram adquiridas e objetivadas em produtos subsequentemente valorizados como parte do artefato cultural da
humanidade. Tal empreitada poderia ser descrita como uma
sociologia psicológica do gênio, pensando-se a noção de “sociologia psicológica” em um sentido algo próximo àquele defendido
por Bernard Lahire (2002; 2008), mas sem um compromisso a
de original. A alcunha consiste em uma confissão de que não conseguimos
retraçar as “transformações ocultas” a que um autor submeteu os materiais de
outros em sua mente: “há trabalhos similares a outros, e também trabalhos que
são o reverso de outros, mas também há trabalhos cuja relação com produções
anteriores é tão intrincada que ficamos confusos e os atribuímos à intervenção
direta dos deuses” (1971: 271).
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priori com suas concepções substantivas a respeito do processo
de socialização da subjetividade individual e de seus componentes conativos e recursivos.
De modo condizente com as compreensões mais equilibradas e sofisticadas da relação entre a ação individual criativa
e as injunções dos cenários sociais em que tal ação se desenrola,
o projeto de uma sociologia da genialidade situada na escala do
indivíduo socialmente situado representa uma espécie de via
media entre as visões hiperindividualistas e hipercoletivistas
dos sujeitos culturalmente celebrados como gênios. De um lado, temos os ainda hegemônicos retratos individualistas dos
“grandes homens” (uma expressão não androcêntrica seria certamente anacrônica) cujas realizações artísticas, intelectuais
e/ou práticas extraordinárias supostamente impulsionariam a
história da humanidade adiante, a despeito de qualquer pobreza de estímulo ou mesmo resistência energúmena oferecida pelos contextos sócio-históricos em que estavam imersos (esta a
visão, por exemplo, de Thomas Carlyle [1841]). Por outro lado,
autores como o antropólogo Alfred Kroeber (1969: 10) e outros,
ao buscarem reinserir na discussão sobre os gênios uma sensibilidade sociológica e antropológica à importância das circunstâncias socioculturais na produção de façanhas do intelecto,
muitas vezes levaram suas reações ao ponto de imputarem a
verdadeira agência histórica ao Zeitgeist como tal, sendo os indivíduos rotulados como gênios tomados como meras “personificações” ou “encarnações” de processos de desenvolvimento
coletivo. Diante dessas alternativas dizemos: nem oito nem oitenta.
A tarefa de uma sociologia psicológica pode ser descrita
como uma tentativa de remediar o caráter excessivamente evocativo e abstrato do discurso sociológico sobre a aquisição socializativa de habilidades, tentativa que procede através da busca
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sistemática pela abertura de caixas-pretas, pela elucidação dos
microprocessos intra e interpessoais por meio dos quais disposições práticas de conduta – “normais” ou “excepcionais”, “estúpidas” ou “geniais” - são adquiridas a partir de inumeráveis
influências socioambientais17. A alcunha de “nanossociologia”

O “esboço do programa científico de uma sociologia psicológica” (Lahire, 2008)
do gênio pode ser lido como um desdobramento da sociologia das habilidades,
isto é, da reflexão teórica e da investigação empírica acerca das competências que
capacitam quaisquer atores leigos a conferir inteligibilidade aos seus ambientes
de ação e a operar neles de modo funcional e criativo. Com efeito, se há uma tese
que se tornou consensual na paisagem contemporânea da teoria sociológica, esta
consiste na ideia de que a produção, reprodução e transformação histórica das
formações sociais dependem de uma gama altamente complexa de habilidades
cognitivas e práticas que atores inteligentes investem cronicamente na geração
de suas condutas. Tal ideia tornou-se sobremaneira influente sobretudo a partir
do impacto de abordagens como a fenomenologia social de Schutz, a
etnometodologia de Garfinkel, a filosofia neowittgensteiniana de Winch, a
microssociologia dramatúrgica de Goffman e o interacionismo simbólico de Mead
e Blumer, perspectivas que se tornaram populares como críticas diretas ou
implícitas ao determinismo normativista presente no retrato parsoniano da
agência humana (Peters, 2011b). Embora as estrelas do (cada vez menos) “Novo
Movimento Teórico” (Alexander), como Bourdieu, Giddens e Habermas, tenham
questionado os exageros presentes na visão do mundo social como resultado da
atuação plástica e frouxamente estruturada de agentes dotados de implausíveis
poderes criativos sobre seus ambientes de ação, o insight fundamental de que a
vida societária constitui um empreendimento cognitivo e prático qualificado,
tornado possível graças à aquisição socializativa de recursos agênticos
complexos, foi alçado a quase-axioma da teoria social. Ao mesmo tempo, uma
mirada perfunctória sobre tais discussões mostra que os processos de
socialização da subjetividade individual, em suas dimensões volitivas – os
desejos e intenções explícitos, tácitos ou inconscientes que impulsionam os
atores a intervir sobre seu contexto social – e recursivas – as habilidades
procedurais que capacitam um ator a realizar tais intervenções –, tendem a ser
pressupostos mais do que detalhadamente esclarecidos em suas peças,
engrenagens e mecanismos. A despeito de todo o palavrório sobre a magnífica
complexidade e eficácia dos esquemas cognitivos e práticos socialmente
aprendidos graças aos quais os atores “tocam para a frente” e “sabem prosseguir”
(Wittgenstein) nas tarefas da existência social, a sociologia da inteligência parece
17
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cabe bem a essa espécie de empreendimento, na medida em
que, para além da referência sociológica de praxe à inserção do
indivíduo em um macrossistema de posições diferenciais associadas a condições experienciais distintas (agrupadas em categorias sociológicas como classe, raça, gênero e idade, por
exemplo), ela postula que cada ator possui também uma microtrajetória única de vivências sociais condicionantes potencialmente sugeridas, mas não capturadas, por aquelas referências
abrangentes. Dois irmãos gêmeos, que partilham (além do
mesmo material genético!) condições familiares e escolares que
são idênticas a um olhar sociológico estrutural, vivem histórias
de socialização distintas, manifestas em microdetalhes dotados
de força cumulativa, tais como doenças, episódios traumáticos
e instâncias de tratamento diferenciado pelos pais: no dia em
que um deles derruba um vaso de plantas e é repreendido pela
mãe enquanto o outro apenas observa, já se iniciaram cadeias
distintas de eventos moldadores cuja acumulação estratificada
pode redundar em personalidades bastante diferentes. Como
veremos mais adiante, bem para além do caso específico dos
gêmeos, a falta de uma sensibilidade “nanossociológica” aos
processos pelos quais microinstâncias de aprendizado socialmente situado se somam, como uma bola de neve, para produzir diferenças interindividuais espetaculares em capacidades
intelectuais, artísticas, esportivas etc., pode ajudar a explicar
porque a referência a talentos inatos perdura de modo tão obstinado na explicação popular da performance excepcional.
Tanto o todo poderoso mestre Bourdieu, um verdadeiro
Freud no que toca ao espaço restrito de inventividade e crítica
concedido aos seus discípulos, quanto o apóstata interno Lahire, que pretende fazer com Bourdieu aquele exercício sistehaver progredido menos do que, digamos, a sociologia da intelligentsia, tendo o
primeiro tema sido abandonado aos psicólogos.
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mático de crítica imanente que o próprio havia feito antes com
o estruturalismo de Lévi-Strauss, pressupõem que, para garantir sua autonomia científica, a sociologia deve reivindicar para
si a totalidade da tarefa de explicação de um dado fenômeno –
casu quo, a formação de uma dada subjetividade, segundo os
objetivos da sociologia psicológica. Embora demasiado preocupado em apresentar qualquer habitus estritamente individual
como uma variante estrutural de um habitus de grupo, cujas
disposições constitutivas seriam a interiorização das condições
de existência oriundas da ocupação de uma posição em um sistema de relações, o próprio Bourdieu reconheceu (1990b: 300)
que era obviamente impossível a qualquer agente atravessar
exatamente as mesmas experiências socialmente situadas vividas por qualquer outro agente (Peters, 2010). Ergo, as condições
de socialização operariam também como principium individuationis, como fontes da heterogeneidade não apenas entre grupos,
mas entre indivíduos no seio de uma mesma classe de condições e condicionamentos. Lahire capturou tal insight e caiu matando.
O presente trabalho é simpático ao pressuposto de que os
cientistas sociais estão particularmente bem preparados para
examinar, com minúcia, todo o espectro de influências sociais
condicionantes envolvidos na formação de disposições de personalidade, tais como uma habilidade excepcional na performance de um instrumento musical ou na resolução criativa de
problemas científicos. Não obstante, deve-se ver com suspeição
as afirmações epistemológicas hiperconstrutivistas citadas com
aprovação por Lahire (2008: 373), como a asserção saussuriana
de que “é o ponto de vista que cria o objeto”, a qual sugere que
a identificação empírica de variáveis sociais determinantes deriva menos de uma exigência em registrar o que efetivamente
acontece no mundo real e mais de uma tentativa em afirmar o
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poder explicativo e a “autonomia científica” da perspectiva sociológica contra pretensões científicas rivais.
Nesse sentido, pace sociólogos demasiado ciosos de sua
própria alcunha, mobilizo a expressão “sociologia psicológica”
em um sentido desavergonhadamente ecumênico e não terei
pudores em afirmar que, ao menos no que toca à análise da
performance excepcional, o campo tem experimentado um extraordinário desenvolvimento graças às iniciativas de pesquisadores lotados em departamentos de psicologia, tais como
Anders Ericsson e Michael Howe. Além disso, o compromisso a
priori com uma perspectiva sociocientífica no exame das fontes
do talento, da inteligência e da genialidade corre o risco de prolongar um debate cada vez menos justificado a respeito do binômio inato/adquirido, pagando o preço da negligência dos
trabalhos de uma pletora de biólogos e geneticistas particularmente atentos à interação entre constituição genética e influxos
ambientais (pré e pós-natais) na configuração do comportamento humano (e animal).
A pintura de um confronto entre biólogos ou psicólogos
cognitivos que, levados pela lógica de sua pesquisa, estão mais
e mais convencidos do poder dos genes sobre o comportamento humano, de um lado, e militantes políticos (situados nos departamentos de humanidades) exclusivamente preocupados
em denunciar a atividade científica como mero discurso que reflete preconceitos culturais e contribui para legitimá-los e naturalizá-los, de outro, é desastrosamente contraproducente. Ele
leva à pressuposição errônea de que, por exemplo, teses infelizes sobre diferenças inatas de QI entre negros e brancos (defendidas no best seller The Bell Curve, publicado em 1994 por
Charles Murray e Richard Herrnstein, bem como por ninguém
menos que James Watson, codescobridor da estrutura em dupla hélice do DNA) são questionadas apenas porque ofendem
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sensibilidades morais e não por sua debilidade científica, pelo
fato de estarem fundadas em “evidências” e interpretações de
“evidências” espetacularmente frágeis de um ponto de vista estritamente científico18. Como afirma o grande biólogo Stephen
Jay Gould na sua crítica histórica mordaz à defunta craniometria (a expressão soa apropriada, não?) e à reificação quantitativa da ideia de inteligência, “rejeitamos muitas teorias específicas do determinismo biológico porque nosso conhecimento da
biologia, da evolução e da genética humanas aumentou” (1999:
344; grifo meu).
Considerações similares se aplicam ao debate sobre o “inato” e o “adquirido”, ou nature e nurture, no mais das vezes reduzido a uma mera guerra disciplinar entre, de um lado, partidários da genética comportamental e, de outro, cientistas sociais (juntamente com seus estranhos companheiros: psicólogos
behavioristas!) entrincheirados na defesa de que o ser humano
seria, como outrora disse John Locke, uma mera “tabula rasa”
(Pinker, 2002). Felizmente, um grupo de biólogos proeminentes, como Gilbert Gottlieb, Richard Lewontin, Patrick Bateson e
Eva Jablonka, tem escapado à alternativa estéril entre o reducionismo genético e o mito da tabula rasa, caminhando na direção de uma análise multicausal de “sistemas de desenvolvimento” (Oyama et al. 2001), calcada em uma espécie de interativismo forte quanto à relação entre o material genético herdado e sua “expressão” de acordo com influências ambientais. Tal
visão vai muito além das tentativas de conciliação do tipo
“constituição genética como hardware fixo” + “condicionamentos ambientais como software variável e contingente”, forçandoPara citar apenas uma dentre as várias demolições do livro por especialistas
insuspeitos, menciono a resenha de Robert Sternberg (1995), que examina cada
uma das teses centrais de Herrnstein e Murray apenas para concluir, com
repetitiva sobriedade, que cada uma delas é “factualmente incorreta”.

18
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nos à transcendência desse modo binário de compreensão do
que faz de nós o que somos. Os mesmos “genes que habilitam a
mente humana a aprender, a lembrar, a imitar...[e] a absorver
cultura” são “ativos ao longo da vida”, “‘ligam’ e ‘desligam’
uns aos outros” e “respondem ao ambiente” (Ridley, 2003:
14)19:
Desenvolvimentistas reconhecem a importância da variação
genética para diferenças individuais no comportamento, mas
também consideram que a sequência complexa de causas bidirecionais e interativas torna quase impossível a atribuição de
um papel preciso para o genótipo a não ser que um gene fundamental seja identificado20. O modelo que prevalece na análiO que determina cromossomos é apenas parte do que determina como somos.
A responsabilidade pelo trocadilho horroroso não cabe, portanto, apenas aos
meus genes. Para utilizar a linguagem do realismo crítico, os genes são entidades
com potenciais e poderes causais atualizados (ou, ao contrário, bloqueados) em
tal ou qual direção por conta de sua interação com outras entidades e seus
respectivos mecanismos gerativos. Por exemplo, uma das vias pelas quais a
sociedade influencia o indivíduo antes mesmo do seu nascimento é aquela dos
hábitos nutricionais da genitora, os quais são variáveis do ponto de vista
histórico e/ou cultural e afetam o próprio substrato biológico de que será feita a
criança. Além da nutrição, a modalidade de ativação e a própria ativação de um
gene dependem também do intercâmbio dinâmico, por exemplo, com reações
hormonais e impulsos nervosos, os quais por sua vez estão intimamente
envolvidos com o ambiente socioexperiencial - e assim por diante.
Incidentalmente, é precisamente este processo de gatilho diferencial dos genes o
que explica por que cada uma de nossas células – sejam elas cerebrais,
musculares ou o que o valha – pode carregar todo o nosso DNA e, ainda assim,
desempenhar tarefas bastante especializadas.
20 O espaço causal de influência de injunções ambientais é significativamente
variável segundo o nível de complexidade das características fenotípicas em foco.
A expectativa simplista de que existam genes específicos que determinariam
diretamente o aparecimento de padrões de ação complexos tende a ser reforçada
pelo fenômeno de doenças genéticas como o mal de Huntington, as quais
resultam de mutações em um único gene. Assim como o defeito em apenas uma
peça pode obstar toda a operação de um aparelho eletrônico, o
19
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se genética do comportamento humano, por outro lado, presume que a hereditariedade e o ambiente são causas aditivas,
atuando separadamente, cujas contribuições para qualquer característica podem ser separadas estatisticamente de modo
preciso. Tal pressuposto é irrealista em face de tudo que é conhecido hoje sobre o controle da ação dos genes e a interdependência entre efeitos genéticos e comportamentais (Wahlsten e Gottlieb, 1997: 163).

Também é fundamental levar em consideração que as
complexas interações causais envolvidas no desenvolvimento
de características e modalidades de ação fenotípicas colocam
problemas para os defensores da genética do comportamento
que julgam estar a influência do ambiente restrita a um “escopo
de reação” cujos pontos extremos (por exemplo, no que toca ao
QI) seriam determinados pela herança genética. Isto porque tal
pressuposto tem sido derrubado tanto por estudos sociológicos
sobre significativas flutuações no desempenho em testes de inteligência ao longo da vida quanto pelas lições desenvolvimentais oriundas da experimentação animal. Discutamos uma de
cada vez.
NOTÍCULA SOBRE A SOCIOLOGIA DO QI
Muitos entusiastas dos testes de QI julgaram que a relativa
estabilidade dos valores alcançados pelo mesmo indivíduo em
comprometimento do funcionamento saudável do organismo pode ocorrer em
razão de alterações em único gene. Mas seria claramente errôneo, em ambos os
casos, inferir que o prejuízo implicado pela deficiência em parte de um
organismo ou máquina indica que aquela parte constitua a única responsável
pela sua atuação “normal”. Como afirma Patrick Bateson (2001: 157), o fato de
que um fio desconectado possa impedir o movimento de um carro não significa,
obviamente, que tal movimento dependa apenas daquele fio.
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exames realizados em diferentes momentos de sua existência
(por exemplo, após um intervalo de dez anos) constituía um
índice suficiente do caráter fixo, imutável e geneticamente determinado da “inteligência geral” de tal pessoa. Acontece que a
pesquisa psicológica, ao longo do século XX, colheu significativas evidências de uma substancial mutabilidade do QI em razão de fatores socioexperienciais como transformações no ambiente familiar, no cenário profissional, no contexto sóciohistórico mais amplo e, sobretudo, nos patamares de escolaridade. Por exemplo, uma investigação levada a cabo, em 1932,
por Mandel Sherman e Cora Key observou uma conexão causal
significativa entre o grau de isolamento cultural de determinadas comunidades e as pontuações alcançadas por seus habitantes em testes de QI, com as segundas diminuindo na proporção
do aumento no primeiro fator. Como ilustração de um achado
psicológico que soa bastante previsível ao senso comum sociológico, temos a situação da pequenina cidade de Colvin, na
Virgínia, um cenário com uma maioria de adultos analfabetos,
no qual o acesso à escolaridade ou aos meios culturais de aquisição de informação, como jornais, revistas e estações de rádio,
era severamente restrito. Por volta dos seis anos de idade, as
crianças submetidas a exames de QI naquela cidade obtiveram
uma média similar àquela obtida pelo conjunto das crianças
americanas. No entanto, as desvantagens culturais comparativas reclamavam seu preço conforme tais crianças envelheciam
e suas pontuações ficavam mais e mais inferiores à média nacional nos Estados Unidos. Os pesquisadores concluíram que o
nível de desenvolvimento intelectual das crianças não resultava
de uma programação interna que se imporia em um meio
qualquer, mas, ao contrário, que tal desenvolvimento se expandia ou se retraía de acordo com as exigências deste meio
(Shenk, 2010).
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O impacto de uma sensibilidade sociológica na psicologia
da inteligência foi sentido com intensidade maior ainda na década de 1980, com a descoberta do fenômeno que veio a ser conhecido como “efeito Flynn” (Flynn, 2007). O psicólogo neozelandês James Flynn comparou pontuações em testes de QI ao
longo de quase um século, desde que estes foram instituídos e
se “espalharam como uma epidemia” (Sorokin) no mundo todo. O estudioso notou um padrão curioso: os resultados apresentavam uma melhora contínua de três pontos a cada dez
anos e, portanto, de nove pontos no espaço de uma geração. A
tendência foi verificada em todos os países para os quais dados
relativos aos testes de QI estavam disponíveis. Flynn especulou
que, como o teste se baseia na determinação de 100 pontos como média da população avaliada, a utilização da média referente aos resultados obtidos pelos testados no final do século
XX corresponderia à estimativa de uma pontuação média de 60
pontos para os testados em 1900 – portanto, à fantástica conclusão de que a maioria das pessoas vivendo naquela época seria
mentalmente retardada. Flynn, felizmente, não era vítima de
entusiasmos históricos infundados. O exame dos dados levado
a cabo por ele resultou em uma espécie de esclarecimento sociológico fundado sobre a própria lógica de sua pesquisa, em vez
de redundar de ensinamentos teóricos sobre a historicidade dos
modos de operação da inteligência (Flynn, 2007: 110). Em primeiro lugar, o psicólogo neozelandês notou que o incremento
nas pontuações gerais dos testes de QI não derivava de uma
melhora uniforme nos resultados em cada área de avaliação intelectual medida por eles, mas estava circunscrito sobretudo ao
desempenho em tarefas que exigiam raciocínio abstrato. As
imensas diferenças de desenvoltura no trato com esse tipo de
problemas ao longo das décadas observadas indicavam uma
transformação histórica da cognição dos indivíduos, mais espe-
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cificamente, a passagem de uma inteligência tremendamente
ancorada nos desafios práticos da realidade cotidiana a uma inteligência mais habituada a lidar com abstrações, com raciocínios lógicos formais desligados de problemas pragmáticos ou
de referentes concretos. Todo o conjunto de transformações da
sociedade industrial e pós-industrial ao longo do século XX
contribuiu para a popularização de traços da visão científica do
mundo para além da comunidade de cientistas, em boa medida
em função da massificação do ensino (inclusive do ensino superior) e da exigência de incorporação de tais componentes
cognitivos nos processos de qualificação educacional e profissional que passaram a decidir, em nível substancial, sobre os
graus de “sucesso” socioeconômico alcançado por diversos indivíduos e grupos.
RATOS BURROS NO LABIRINTO
O condicionamento comportamental de ratinhos no laboratório tornou-se marca registrada da psicologia behaviorista,
que articulou essa preocupação experimental a uma posição anti-inatista radical segundo a qual nossas práticas derivam completamente, ou quase completamente, do aprendizado resultante dos estímulos ambientais com que nos deparamos em nossa
existência. O pai fundador, John Watson, expressou seu compromisso com a tese da tabula rasa com um radicalismo que
agradaria muito a intelectuais que, sob outros aspectos, não teriam nenhuma simpatia pelo cientificismo behaviorista, tais
como antropólogos céticos ou críticos literários pós-modernos:
Deem-me uma dúzia de recém-nascidos sadios, bem formados, e um mundo especificado por mim para criá-los, e
garanto que posso escolher qualquer um ao acaso e treiná-
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lo para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu
queira selecionar – médico, advogado, artista, comerciante
e, sim, até mesmo mendigo e ladrão -, independentemente
de seus talentos, pendores, tendências, habilidades, vocações e a raça de seus ancestrais” (Watson, 1930: 82).
Talvez o mais problemático nessa afirmação não seja tanto
o acento vigoroso sobre o poder do contexto social na moldagem da personalidade, mas a tese insensata de que o processo
pode ser estritamente controlado “com garantias”, o que significa negligenciar os resultados contingentes da interação socializadora – pergunte ao vasto número de pessoas que confirmaram que o caminho para o inferno infantil está pavimentado de
boas intenções maternas e paternas21.De todo modo, essa reflexão em torno do legado comportamentalista serve como
preâmbulo a uma interessante experiência conduzida pelos
psicólogos Rod Cooper e John Zubek, em 1958, sobre o tema da
inteligência dos ratos (Wahlsten e Gottlieb, 1997; Shenk, 2010).
Os dois cientistas selecionaram ratinhos recém-nascidos de dois
grupos genéticos distintos: um grupo de ratos que havia tido
um desempenho continuamente bom nos desafios de labirintos
ao longo de várias gerações e um grupo de ratos cuja performance nos mesmos labirintos havia sido consistentemente pior
em cerca de 40%. Cooper e Zubek inseriram representantes de
ambos os grupos em três ambientes diferenciados: a) um cenário repleto de estímulos intelectuais e práticos, tais como paredes coloridas, balanços, rampas, escorregadores e outras diversões; b) um cenário comparativamente menos enriquecido, com
paredes normais e um número menor de brinquedinhos cognitivamente estimulantes; c) um cenário cognitivamente empoSem negar que é perfeitamente possível que filhos também possam arruinar a
vida dos pais.
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brecido, sem quaisquer apetrechos para estimular o raciocínio
dos ratos. Os psicólogos estadunidenses esperavam isolar as
contribuições causais das capacidades genéticas inatas e daquelas resultantes do aprendizado ambientalmente estimulado. A
influência da boa genética labiríntica e da má genética labiríntica pareceu se confirmar no ambiente de estímulo intermediário,
que observou os ratos nascidos do grupo “geneticamente habilidoso” se saírem consistentemente melhor do que aqueles do
outro grupo. Por outro lado, os efeitos exacerbados da riqueza
e da pobreza de estímulos ambientais foram suficientes para
sobrepujar quaisquer diferenças genéticas entre os animais. Os
ratos de ambos os grupos que haviam sido criados no ambiente
cognitivamente empobrecido exibiram praticamente o mesmo
nível de incompetência cognitiva, cometendo um número quase idêntico de erros quando testados em um labirinto. No ambiente repleto de estímulos intelectuais, os ratos oriundos de
ambas as seleções genéticas exibiram o mesmo grau de acuidade
cognitiva nos exames. Se esse tipo de fenômeno ocorre em ratos, imagine o peso causal da estimulação cognitiva diferencial
entre primatas superiores como nós22. A plasticidade de desenvolvimento característica da natureza humana não constitui
uma espécie de exceção evolucionária, uma anomalia no seio
da natureza, mas uma versão radicalizada de uma característica partilhada, em algum grau, por diversos outros organismos.

Na verdade, os dados do projeto Genoma Humano revelam que partilhamos
99% do nosso material genético com os ratos – inclusive os genes com instruções
para produzir um rabo. Incidentalmente, também partilhamos 57% do nosso
genoma com abóboras e 52% com bananas. Sempre suspeitei que eu fosse meio
banana.

22
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PESQUISA DE HIPOCAMPO
De novo, Wahlsten e Gottlieb:
A neurociência vem caminhando em direção a uma versão revisada do cérebro, em que uma experiência sensorial multifacetada é essencial para a manutenção de neurônios saudáveis
e de conexões viáveis entre neurônios e em que o aprendizado
modifica, na verdade, a estrutura física das células, não apenas seus conteúdos químicos. A distinção entre hardware e
software que é tão óbvia em um computador não está presente
no cérebro vivo, onde a experiência continua a alterar as conexões ao longo da vida (Wahlsten e Gottlieb, 1997: 169).

Para ilustração, nada melhor do que outra historieta, ou
melhor, experimento científico. Assim como existem múltiplas
vias para o conhecimento, há também o conhecimento de múltiplas vias, verdadeiramente admirável entre os motoristas de
táxi licenciados em Londres, uma vez que ele constitui a condição indispensável, do ponto de vista prático e legal, para o
exercício de suas profissões. O que os membros desse grupo
denominam, com orgulhosa grandiloqüência, “O Conhecimento” consiste no domínio genuinamente enciclopédico dos detalhes da incrivelmente intrincada malha rodoviária londrina,
composta por um baralho de estradas diversas que se formaram, se combinaram e se misturaram ao longo de quinze séculos de desenvolvimento urbano.
Graças aos estudos levados a cabo pela neurocientista britânica Eleanor Maguire (Maguire et al. 1999; ver também Foer,
2011), os taxistas imbuídos do Conhecimento ofereceram aos
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estudiosos da cognição humana um dos exemplos mais notáveis da neuroplasticidade, as transformações que as experiências de aprendizado dos seres humanos provocam na própria
estrutura física de seus cérebros. Maguire submeteu os motoristas a ressonâncias magnéticas que revelaram que seus hipocampos posteriores – o setor do cérebro responsável pela memória espacial – eram bastante ampliados em comparação com
um grupo de controle formado por não taxistas. É claro que
uma correlação entre dois fenômenos não mostra, por si só, para onde aponta a seta da causalidade. Um entusiasta do peso da
genética poderia replicar que um indivíduo com habilidades
intelectuais inatas para a memória espacial - fisicamente corporificadas em um cérebro avantajado com um amplo hipocampo
- provavelmente selecionaria aquelas de suas circunstâncias
ambientais nas quais ele pudesse dar curso a essas habilidades,
em um processo que poderia muito bem culminar na ocupação
de profissões em que tais competências fossem requeridas. No
entanto, a neurologista britânica observou que o grau de dilatação do hipocampo posterior observado nos taxistas era diretamente proporcional à extensão de sua atuação profissional, tornando patente o fato de que os diferenciais específicos verificados em suas massas cinzentas não eram inatos, mas adquiridos.
O resultado da pesquisa de Maguire é apenas um dentre
muitos exemplos de neuroplasticidade, dos processos pelos
quais partes do cérebro se adaptam e se organizam de acordo
com as vivências específicas pelas quais um agente passa em
determinado contexto experiencial. Assim como os trabalhos
de biólogos como Patrick Bateson a respeito da interação desenvolvimental dinâmica entre genes e ambiente na formação
de características fenotípicas dos seres humanos, as descobertas
contemporâneas do fenômeno da neuroplasticidade oferecem
uma espécie de fundamentação, nas ciências “duras” e popu-
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larmente respeitadas, de alguns insights que já vinham há muito sendo propostos pelos representantes das ciências amolecidas e suspeitas23.
Por outro lado, para um leitor já devidamente acomodado
no front sociológico da batalha explicativa pelas origens da inteligência, todo o esforço na demonstração da importância da
dimensão sociobiográfica ou socioexperiencial na conformação
das habilidades intelectuais e/ou criativas extraordinárias pode
parecer desnecessário. A tentativa de solapar o mito metafísico
da genialidade como um atributo inexplicável por definição, ao
menos pelo recurso aos fatores mundanos que explicam a conduta e a subjetividade do comum dos mortais, seria apenas
mais uma instância da empreitada por meio da qual a sociologia mina a mitologia do indivíduo desenraizado, ao explorar
com afinco o conjunto das determinações sócio-históricas que
pesam sobre os territórios mais íntimos de sua personalidade.
No entanto, a leva de estudos mencionados ao longo desse texto deve ser celebrada, em primeiro lugar, como uma contraofensiva à enorme revitalização de noções inatistas pouco sofisticadas de talento intelectual e/ou criativo impulsionada por
uma certa parcela dos desenvolvimentos recentes em biogenética
e veiculada, com gosto, pelos meios de comunicação. Mais do
que isso, no plano científico propriamente dito, o que a referida
gama de investigações sociopsicológicas nos oferece é um vasto
estoque de evidências empíricas para uma concepção sociológica
de subjetividade e uma abertura paciente das caixas-pretas enPara leitores imbuídos de um alerta antidemagogia, vale dizer que tais
descobertas não apontam para a inexistência de limites biológicos ao
desenvolvimento de competências cognitivas e práticas. Elas certamente
autorizam a conclusão, no entanto, de que eram bastante errôneas e exageradas
algumas das visões hegemônicas na psicologia do século XX a respeito da
influência genética sobre capacidades e limites do intelecto.
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volvidas no processo de aquisição situada de competências, para além das referências vagas ao processo de socialização.
SOCIÓLOGOS COMO POLEMISTAS NATOS
Além de evidências novas, obtidas seja por observação etnográfica, seja por investigação experimental, os estudos mencionados também permitem aprofundar argumentos já antigos
(mas ainda poderosos) em favor da relevância de fatores sociais
e culturais para a explicação da emergência de indivíduos excepcionalmente talentosos e criativos, tais como o fato de que
certos contextos sócio-históricos concentram um número tão
grande deles que parecem tornar ridiculamente implausível a
sugestão de que uma combinação fortuita e estatisticamente rara de talentos inatos apareceu, por acidente, em tal ou qual cenário: filósofos e literatos na Atenas do século IV a.C, artistas
plásticos na Florença renascentista (habitada por cerca de
70.000 pessoas, cifra menor do que a atual população de Viçosa,
Minas Gerais), dramaturgos ingleses no período elizabetano,
compositores na Viena do século XIX ou romancistas na França
do mesmo Oitocentos (Cooley, 1897).
O benefício da visão retrospectiva sobre o século que acabou de passar deixa ver também a substancial melhora histórica nos níveis de performance profissional em uma diversidade
de domínios, tais como a interpretação musical ou os esportes
olímpicos, que dão testemunho do poder quantitativo e qualitativo do treinamento sobre a aquisição e manifestação de habilidades mentais e físicas. Nenhuma variação genética entre seres
humanos no espaço de um mísero século poderia explicar como, por exemplo, a capacidade de percorrer uma milha em
menos de quatro minutos, outrora pensada como uma façanha
impossível, tornou-se corrente para atletas profissionais desde
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que Roger Bannister a realizou em 1964. O tempo vencedor da
primeira maratona olímpica corresponde ao tempo de qualificação para, digamos, a Maratona de Boston, rotineiramente alcançado hoje por milhares de corredores amadores. Quando
Tchaikovsky convidou dois dos maiores violinistas de seu tempo a tocarem seu Concerto para Violino, ambos bateram com a
porta em sua cara, afirmando que a coisa toda era intocável –
isto é, a coisa toda que violinistas de elite consideram hoje parte
do seu repertório padrão (Ericsson, 1994). Os exemplos poderiam ser multiplicados...
Naturalmente, entusiastas da noção de talento inato, geneticamente codificado, podem reconhecer que os métodos de
treinamento e o conhecimento especializado a respeito do cultivo de habilidades em nível máximo progrediram enormemente no século XX, mas que ambos os fenômenos só podem explicar as abismais diferenças em níveis de performance se combinados a alguma referência a dons genéticos raros, distribuídos
a uns e negados, irrevogavelmente, a outros. Como vimos, o intuito da pesquisa anunciada aqui não é substituir qualquer espécie de determinismo genético forte por uma postura segundo
a qual as pessoas não nascem com constituições genéticas distintas (sim, elas nascem) ou tais constituições não impactam a
formação de suas disposições cognitivas, sentimentais e práticas (sim, elas o fazem). À la limite, o conceito do anthropos como
uma tabula rasa completamente preenchida pela aculturação
consiste em uma contradição em termos. Mesmo perspectivas
que se debruçam sobre o processo de socialização para demonstrar a profunda influência do contexto sócio-histórico e
cultural sobre as faculdades subjetivas de qualquer indivíduo
são levadas a admitir, ao menos implicitamente, que a absorção
de disposições práticas e capacidades cognitivas é um processo
ativo e mesmo criativo levado a cabo pela criança. Como pode-
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mos inferir, por exemplo, da devastadora crítica de Chomsky
(1959) a Verbal Behavior, do papa do behaviorismo B.F.Skinner,
uma criançola que não passasse de uma tabul(inh)a rasa não
seria capaz de produzir frases originais às quais nunca tivesse
sido exposta. De algum modo, por alguma espécie de cognição
criativa, o contato experiencial com a linguagem nos ambientes
de socialização leva moleques e molecas a dominarem as regras
práticas ou esquemas procedurais subjacentes que lhes permitem criar enunciados novos, porém normativamente adequados.
Se a referência a Chomsky, herói dos inatistas (a não ser,
talvez, daqueles entre os inatistas que celebram a política externa dos Estados Unidos), pode soar estranha, vale dizer que
não precisamos entrar, por ora, em controvérsias a respeito dos
detalhes de sua teoria da gramática gerativa, mas apenas avançar a tese de que alguma “gramática gerativa” universal é condição de possibilidade para o aprendizado de habitus ou gramáticas gerativas social e culturalmente contingentes. A aquisição
de capacidades supõe capacidades (inatas) de aquisição, embora qualquer fronteira precisa entre inato e adquirido seja explodida diante do fato de que as influências ambientais sobre o
modo de expressão do material genético operam desde cedo,
antes mesmo do nascimento, assim como do caráter cumulativo
e estratificado das habilidades aprendidas via socialização,
construídas, por assim dizer, umas sobre as outras24. De todo
Tal pressuposto é de extraordinária importância, na medida em que um dos
motivos por trás do apelo da noção de dons naturais é a observação de
diferenciais em fluência performativa e rapidez de aprendizado (e.g. a
desenvoltura no piano em crianças de seis anos) que se apresentam como
precoces segundo os critérios do senso comum, mas que são significativamente
tardios, segundo os critérios de uma concepção de socialização atenta à imensa
importância dos primeiros anos da criança no assentamento dos pilares
cognitivos sobre os quais habilidades serão absorvidas no futuro. Nossa
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modo, vale dizer, por fim, que a relevância das abordagens biológicas do comportamento humano permanece garantidíssima
pelo simples fato de que nossos organismos operam como base
(ou causa formal, no sentido aristotélico) de quaisquer processos
subjetivos e práticos que descrevamos em linguagem psicológica e sociológica.
Dito isto, considere-se a enormidade do continuum permitido pela posição que reconhece serem as capacidades intelectuais e criativas um resultado da interação entre genes e ambiente. Mesmo se postularmos, como limites deste continuum, não
os extremos do determinismo cultural ou genético, mas os ditos
da sensatez “o contexto importa” e “nem qualquer um está biologicamente aparelhado para fazer qualquer coisa”, ficamos
ainda sim com uma gigantesca margem de manobra. Diante do
sucesso experimentado pelas explicações biologizantes do
comportamento humano em geral e das desigualdades de “sucesso” e “mérito”25 em particular, o trabalho que você tem em
mãos (na rede, na cama etc.) propõe, para o futuro (promessa
de político?), uma tentativa de reequilibrar a balança no sentido
sociológico, pelo recurso a uma longa gama de evidências empíricas do acachapante peso causal do contexto societário sobre
a emergência de indivíduos excepcionais, inclusive daqueles
cujo grau de realização reclama a alcunha de gênio.
plasticidade parece ser uma faca de dois gumes. Se, por um lado, ela nos oferece a
chance de nos desenvolvermos em uma pluralidade de sentidos, ela também
implica, por outro lado, que estamos lançados em ambientes de socialização que
não apenas não são de nossa escolha, mas que inculcam disposições de
personalidade as quais condicionarão, em boa medida, nossas experiências
futuras de aprendizado.
25 Calma! O uso das aspas não reflete a crença histérica de que tais termos são
invenções maldosas da sociedade capitalista, mas apenas a necessidade de
submetê-los ao questionamento crítico e separar o que é válido e inválido no uso
corrente dessas noções. Trata-se de avaliar o que é meritório e bem-sucedido,
segundo critérios sociológicos, na utilização de “mérito” e “sucesso”.
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Mas de onde veio essa alcunha? Como ela foi compreendida e utilizada ao longo da história do Ocidente? Já adivinhou:
falarei sobre isso agora. Saiba, no entanto, que meu artigo propriamente dito termina aqui. O apêndice que vai adiante fica de
brinde para as boas almas que pretendam continuar a leitura.
APÊNDICE: A OBSCURA MISTURA GENIAL - INSPIRAÇÕES INEXPLICÁVEIS, EFUSÕES NATURAIS E TRANSPIRAÇÕES DISCIPLINADAS
No princípio era o verso: Furor poeticus de Platão a Kekulé
A noção do artista inspirado como veículo “passivo” de
uma criatividade divina atravessa tradições diferentes com
deuses distintos (deuses cuja variedade, ironicamente, dá testemunho da mesma criatividade humana que o humano tenta
criativamente explicar como criatividade divina). Na Grécia
Antiga, Homero invocava a filha de Zeus e Mnemosine para
cantar a ira de Aquiles na Ilíada ou as aventuras de Ulisses na
Odisseia. No início do século XX, o espantoso matemático Srinivasa Ramanujan afirmou que seus teoremas eram inspirados
por uma deusa hindu chamada Namagiri (Robinson, 2011: 28).
Quando Viena celebrou o septuagésimo sexto aniversário de
Joseph Haydn com uma apresentação de A Criação em sua homenagem, foi dito que o velho compositor ergueu as mãos para
o céu e disse ao Altíssimo que “não de mim, mas de ti vem tudo” (Kivy, 2001).
Uma das mais influentes formulações da teoria inspiracionista da criação está contida no diálogo Íon (2011), de Platão,
que apresenta um intercâmbio verbal entre o inocente rapsodo
Íon de Éfeso e o mordazmente irônico Sócrates. Ao levar o primeiro a confessar que não poderia recitar ou discorrer inteli-
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gentemente a respeito de qualquer outro poeta que não o épico
Homero26, o segundo conclui que o desempenho do recitante
não resulta do domínio das regras de procedimento e do conhecimento prático próprios a uma arte ou tekhné, mas sim de
manifestações de uma criatividade divina que utilizava poetas
e rapsodos como seus instrumentos expressivos. A caracterização platônica da criação poética como resultante do “sequestro”
da mente do poeta por uma divindade que se exprimia através
dele não conferia uma valoração fundamentalmente positiva a
esse processo, muito menos o projetava no cume das realizações humanas. De modo similar, ela não prolongava tal visão
da mente criativa como repositório passivo que sucumbe às visitas da Musa ao domínio daquilo que conheceríamos como belas artes – qua atividade divinamente inspirada, a poesia estaria
mais próxima da profecia.
Não obstante, o processo de apropriação histórica e cultural subsequente daquele retrato da poiesis poética desenhado
por Platão assistiu precisamente a essas duas transformações. O
legado platônico sobrevive mesmo entre indivíduos e culturas
dotados de uma Weltanschauung que já não povoa o universo
ou a psicologia dos seres humanos com Musas e divindades,
O texto platônico mostra que Íon recita passagens poéticas acompanhado por
um instrumento musical, mas aparentemente também intercala suas recitações
com digressões interpretativas a respeito da poesia que canta. Portanto, está
errado quem pensa que a imbricação entre arte e meta-arte, produção artística e
comentário explicativo, consiste numa invenção do mundo artístico
contemporâneo, graças à qual as doses de nonsense sugeridas pelas peças
combinam-se, em museus e galerias, a abstrusos textos de retórica interpretativa
que tentam desesperadamente justificá-las. Não é invenção a história da
professora que levou seus alunos para um passeio guiado em uma galeria de arte
e, quando defronte ao que parecia ser uma instalação composta por um esfregão
em cima de um balde d’água, pôs-se a discorrer inteligentemente sobre o sentido
da obra. Enquanto ela falava, um funcionário da limpeza passou e levou a
“instalação” embora.
26
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mas que ainda se sentem obrigados a recorrer a metáforas da
inspiração inexplicável para dar sentido aos estalos do processo
criativo, não apenas nas artes como em outros domínios, tais
como a investigação científica ou a inovação tecnológica. O tributo à herança platônica é prestado mesmo por autores atentos
à contribuição inescapável da tekhné, os quais reconhecem que
lampejos de criatividade só geram produtos ideacionais valiosos caso devidamente alimentados, julgados e elaborados criticamente à luz do conhecimento especializado próprio a uma
disciplina intelectual. Por exemplo, não há dúvida alguma de
que, na ausência de sua formação especializada em química orgânica, o divertido sonho em que o químico alemão August
Kekulé visualizou átomos dançando, dando cambalhotas, combinando-se e fazendo movimentos serpenteantes não teria resultado na sua descoberta científica da estrutura hexagonal da
molécula de benzeno (Robinson, 2011: 95-97; Weisberg, 2006:
75-78). O que defensores contemporâneos da teoria da inspiração estão dizendo é que, nas artes ou nas ciências, o domínio de
informações relevantes e regras procedimentais pode constituir
uma condição necessária, mas não suficiente, para o surgimento de insights verdadeiramente criativos. Na versão secular e
reformulada da tese platônica, o criador não poderia perseguilos diretamente, mas, na melhor das hipóteses, lograria apenas
maximizar sua exposição à possibilidade de que eles aconteçam
a ele.
Movimentos pendulares na dialética da imaginação: genialidade natural e artifícios aprendidos
O problema da delicada combinação entre rompantes de
inspiração cuja fonte é obscura, de um lado, e o saber substantivo e procedural que auxilia na lapidação de tais diamantes
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brutos, de outro, não está restrito à tradição “inspiracionista”
de teorização sobre o gênio, mas parece perpassar todas elas,
com suas diferenças relacionando-se intimamente ao espaço e
importância que concedem a cada uma dessas dimensões. Toda
reflexão sobre a criatividade na arte, em particular, tem de lidar
com uma duplicidade que lhe é constitutiva: o jogo, ora tenso,
ora colaborativo, entre as forças da expressividade subjetiva
que impulsionam o engajamento do artista e os princípios
normativos que regulam a objetivação, tida como adequada,
daquela expressividade em um determinado meio de criação
simbólica. Esta tensão dialética entre a vivência emocional crua
e sua representação simbólica na obra de arte foi descrita de diferentes maneiras ao longo da reflexão estética e constitui
mesmo uma chave para interpretar diferentes estilos, que podem ser tomados como variações no espaço conferido a um dos
elementos em relação ao outro. Assim, para ficar no exemplo
mais óbvio (ah, a preguiça...), a literatura do romantismo, por
exemplo, salta às páginas como exacerbação do aspecto expressivo do trabalho artístico em detrimento da preocupação escrupulosa com a construção formal, enquanto “parnasianos e
realistas consentirão em perder em intensidade aparente, em
abundância, em movimento oratório o que ganharão em profundidade, em verdade, em qualidade técnica e intelectual”
(Valéry, 2007: 23).
Dois dos três hermeneutas da suspeita mais influentes no
pensamento filosófico e humanístico moderno se debruçaram
em detalhe sobre essa dialética interna da criatividade. Na sua
première, Nietzsche estabeleceu sua famosíssima distinção entre
os princípios apolíneo e dionisíaco no desenvolvimento da arte:
sob o signo de Apolo, encontramos “aquela libertação mensurada, aquela liberdade em face das emoções mais selvagens,
aquela sapiente tranquilidade do deus plasmador” (Nietzsche,
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1992: 29), enquanto a embriaguez de Dioniso estraçalha “todas
as rígidas e hostis delimitações que a necessidade, a arbitrariedade ou a ‘moda impudente’ estabeleceram entre os homens”
(op.cit: 31). A apresentação opositiva dos dois princípios reflete
sua “luta incessante”, uma produtiva discórdia que estimula
novas criações artísticas de ambos os lados. O filósofo reconhece, entretanto, que o processo está eivado de reconciliações periódicas entre os dois movimentos, do que dá testemunho precisamente a tragédia ática como uma síntese “miraculosa”
(op.cit: 27) entre tais formas de arte.
Em Sigmund Freud, a dialética a que nos referimos acima
aparece sob a forma de uma tensão instável entre a selvageria
psíquica dos processos primários e a busca lógica por ordem e
sentido própria dos processos secundários. Por que a tensão?
Pelo menos no que toca às criações intelectuais e estéticas culturalmente valorizadas, o elemento de originalidade ou novidade encarnado em uma obra constitui requisito necessário,
mas insuficiente, para sua legitimação como uma realização
criativa. Como bem viu Kant, algo original pode ser sem sentido, o que implica a necessidade de que a produção nova seja
também considerada valiosa, útil, adaptativa, em suma, uma
contribuição segundo os critérios de valor de uma comunidade
de receptores das inovações ideacionais em relevo27. Uma vez
que os processos secundários lidam não apenas com exigências
naturais ou transculturais da realidade material em que nos
movemos, mas envolvem os critérios socioculturais de valor
O critério de definição da criatividade como “originalidade +
valor/utilidade/adaptabilidade” me parece quase consensual na comunidade de
especialistas do campo, especialmente na psicologia. Tal critério já estava
presente, de modo implícito, na avaliação acidamente irônica que o crítico
literário inglês Samuel Johnson ofereceu a um autor que havia lhe enviado um
livro: “Sir, seu manuscrito é bom e original, mas a parte que é boa não é original, e
a parte que é original não é boa”.

27
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que guiam a imaginação criativa de artistas ou cientistas, podemos ver como aquela dialética pode se interiorizar na psique
do criador28. O equilíbrio entre as duas forças é escorregadio e
escapa constantemente pelos seus dedos, enquanto cada um
dos polos oferece uma perspectiva de colapso possível do poder criativo, seja sob a forma de uma repressão “apolínea”, seja
sob a forma de descontrole “dionisíaco”.
Uma das mais antigas e influentes dentre as fontes de tal
discussão sobre a relação tensa entre os impulsos criativos da
expressividade artística e a obediência às regras do bom gosto
formal é também um texto que oferece, para além da metáfora
do gênio possuído que remonta à interpretação platônica da
poesia, um retrato distinto do gênio que tornou-se sobremaneira influente na modernidade, sendo, ao menos na sua versão
literal, mais compatível com a percepção secularizada do mundo e da psique humana que grassa na sociedade contemporânea. Tal visão recebeu uma de suas primeiras e mais influentes
formulações em um tratado incompleto intitulado Peri Hupsos,
ou Do Sublime (1996), tratado outrora atribuído ao autor do século III Longino de Palmira, mas hoje tido como oriundo da
pena de um crítico desconhecido do século I. Embora tal descoberta tenha levado alguns estudiosos a descreverem o responsável pelo documento como pseudo-Longino, simplesmente
suporei que o prefixo “pseudo” se aplica a qualquer intelectual
A interiorização conecta-se ao fato de que o criador solitário não está
imaginativamente sozinho, mas imerso em uma comunidade imaginada com uma
audiência potencial. Um exemplo da negociação intersubjetivamente
intrasujetiva entre o produtor e um público imaginado na mente deste encontrase no próprio título dessa seção, cujo sabor acadêmico constituiu o fator decisivo
na substituição da primeira escolha que me veio à mente: O yin e o yang da
criatividade. Nem é preciso dizer que, embora veicule igualmente bem a
mensagem contida nesta seção, a internalização das categorias do juízo
acadêmico me fez antever a desconfiança do que mais pareceria um texto para a
seção de auto-ajuda new age.

28
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que tenha interesse sobre a questão do sublime da arte e chamá-lo-ei apenas de Longino. Como o título indica, a obra versa
a respeito da excelência estética no estilo literário em prosa e
poesia. O conceito do sublime aponta precisamente para a consumação de tal excelência na escrita e é discutido em conexão
com a ideia de “grandeza de espírito”, na expressão literal de
origem que tradutores antigos e modernos se acostumaram a
verter simplesmente por “gênio”. Longino apresentou uma das
primeiras versões mais elaboradas da noção de gênio como designativa de um dom natural para uma determinada empreitada
intelectual (casu quo, o ofício da literatura). A despeito das
combinações diversas que a posteridade apresentaria entre o
gênio platônico e o gênio longiniano, a principal diferença entre
os dois consiste na ênfase do segundo sobre o criador como um
caráter de poder (Kivy, 2001). Ao invés de condutor ou portador
passivo dos raios inspiradores de uma entidade ultramundana,
o gênio de Longino se apresenta ele mesmo como a imponente
agência por trás de suas criações. A figura genial não representa mais um veículo de forças divinas, mas uma força quasedivina ela mesma. Enquanto o poeta inspirado de Sócrates e
Platão é uma espécie de joguete diante dos assaltos repentinos
da Musa, o estilista com grandeza de espírito perfilado no escrito de Longino quer, ao contrário, assumir firmemente as rédeas de seu processo de criação.
O impacto longínico sobre o pensamento moderno resultou sobretudo de sua apropriação pelos românticos setecentistas, período em que o ensaio foi redescoberto e traduzido para
a língua de Shakespeare. O que despertou o romance dos românticos do século XVIII com o longínquo Longino foi a ideia
de que o caminho para a sublimidade poderia estar na contramão dos parâmetros e convenções do estilo. Enquanto Longino
desenhava uma visão mais moderada em que o problema para
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o portador de disposições naturais à criação artística consistia
na extensão em que esta criação receberia o influxo “artificial”
do treinamento segundo regras e métodos bem assentados, Joseph Addison, nos textos muitos influentes que publicou na revista Spectator na segunda década dos anos de 1700 (1957: 325),
radicalizou a tese quanto à naturalidade de certos gênios ao sugerir que a composição de suas obras não resultava de um intercâmbio crítico com aquelas regras e métodos, mas passava
completamente ao largo dos mesmos (op.cit: 326). Addison traçou uma distinção entre os intelectos que seriam forças da natureza, figuras à Homero com capacidade para manufaturar
trabalhos de extraordinária magnitude pelo uso autônomo e
independente de suas faculdades imaginativas, as quais nada
deveriam ao polimento pelo aprendizado cultural, a uma outra
categoria de gênios, que teria alcançado a grandeza estética pelo manejo proficiente dos corretivos e restrições oferecidos por
princípios artísticos convencionais. Embora afirme não querer
pintar essa última categoria como a de uma genialidade “menor”, ele alerta para o risco de que o uso consistente de modelos para emulação termine por sufocar as propensões naturais
da subjetividade criadora. O contraste entre a originalidade da
expressão natural e a imitação proficiente de modelos clássicos
é a chave para a querela entre anciãos e modernos. Ainda que
Addison fale com respeito da tradição imitativa (caso isto não
seja uma redundância), está bem claro que ele toma partido dos
modernos e deve ser contado entre as fontes históricointelectuais mais importantes da associação, que hoje tomamos
por evidente, entre o gênio artístico e a disposição para a originalidade e o novo.
De modo mais geral, a estética romântica do século XVIII
contrapôs o prazer estético inambíguo que emana do contato
com o belo à experiência obscura e algo selvagem do sublime
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(ver Burke, 1958). Tais categorias de interpretação dos efeitos
da arte sobre a sensibilidade foram projetadas em ambos os lados do embate entre os antigos e os modernos, com os primeiros retratados como cultores dos parâmetros clássicos de harmonia, ordem e proporção, enquanto os segundos adentrariam
a caverna dos impulsos naturais mais extravagantes e ocultos, o
que requeriria escapar às amarras de regras, preceitos e modelos do passado. Se Addison ainda pôde atribuir o título honorífico de “gênio” àqueles que alcançaram a excelência seja pelo
“livre curso de suas forças criadoras naturais”, seja pelo aprendizado modelado nas convenções do juízo clássico, o transcurso subsequente da estética britânica no século de 1700 tendeu a
reservar a noção grandiosa apenas aos membros da primeira
estirpe de artistas, que atingiam a epítome da expressividade
pela ignorância ou subversão deliberada das normas do bel
sprit. A contraposição entre a naturalidade do gênio e a artificialidade do artista mimético encontrou seu zênite em uma obra
do poeta Edward Young intitulada Conjectures on original composition.
O radicalismo romântico representou, no entanto, um
afastamento da posição mais matizada de Longino. Este, ao
mesmo tempo em que sugeria que o preço estilístico da grandeza de espírito era o cometimento de “falhas” na observância
de regras e preceitos da mot juste, não tinha dúvidas em afirmar
que as obras sublimes e grandiosas, mesmo com “erros” de estilo e composição, ultrapassavam muito em valor quaisquer
mediocridades tecidas com o mais escrupuloso respeito às
normas da boa escrita:
...as naturezas superiores são as menos isentas de defeito; pois
a vigilância minuciosa em tudo faz correr o risco da pequenez;
e na grandeza, como na excessiva riqueza, é preciso que sub-
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sista também um pouco de negligência. Já as naturezas baixas
e medíocres talvez sejam uma necessidade que, pelo fato de
jamais correrem riscos e jamais aspirarem às alturas, permaneçam na maior parte do tempo impecáveis e mais seguras; as
grandes, ao contrário, caem por conta da própria grandeza
(Longino, 1996: 91).

As teses encampadas nessa linda passagem se aproximam
de uma visão mais experimental da criatividade como um processo de tentativa e erro, uma empreitada pontilhada por riscos
em que os criadores mais bem-sucedidos tendem a ser precisamente aqueles que mais frequentemente se expuseram a fracassos. Tal fato é frequentemente perdido de vista diante da
mitologia essencialista segundo a qual tudo que sai mente de
um gênio é genial. Assim falou Nietzsche sobre os artistas:
Os artistas têm interesse em que se creia nas intuições repentinas, nas chamadas inspirações; como se a ideia da obra de arte, do poema, o pensamento fundamental de uma filosofia, caísse do céu como num raio de graça. Na verdade, a fantasia do
bom artista ou pensador produz continuamente, sejam coisas
boas, medíocres ou ruins, mas o seu julgamento, altamente
aguçado e exercitado, rejeita, seleciona, combina; como vemos
hoje nas anotações de Beethoven, que aos poucos juntou as
mais esplêndidas melodias e de certo modo as retirou de múltiplos esboços. (...) Todos os grandes foram grandes trabalhadores, incansáveis não apenas no inventar, mas também no rejeitar, eleger, remodelar e ordena” (Nietzsche, 2000: 119-120).

Niezsche alude a uma terceira teoria do gênio que o pinta
essencialmente como “trabalhador incansável”.
A teoria do gênio workaholic; ou Bach e o negócio de família
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Para além da teoria do gênio possuído pela inspiração
(Platão) e do gênio que possui sua arte pela força de sua personalidade (Longino), há uma terceira via de teorização sobre a
genialidade que antecipa as pesquisas mais recentes em psicologia das competências intelectuais e criativas. Há apenas um
grande problema com essa teoria: ela é entediante, pelo menos
se comparada às outras duas. O fascínio embasbacado diante
da obra genial parece reclamar uma explicação capaz de fazer
jus ao sentimento vivido, em vez de dissolvê-lo em componentes mais prosaicos da vida. Entre os fatores que explicam por
que Mozart e Beethoven pulam à mente como exemplares do
gênio musical e mesmo do gênio tout court, certamente podemos listar a associação de cada uma dessas figuras com uma
das representações clássicas do indivíduo criativo. O primeiro
representa o paradigma da inspiração mágica, da criatividade
que flui através de um indivíduo que compõe obras imortais
como quem faz brincadeira de criança – o menino que tocava
como os melhores instrumentistas adultos tornou-se um adulto
que se portava, segundo a percepção do tempo e da posteridade, como uma criança. O segundo aparece como o criador cuja
força explode os limites estabelecidos por quaisquer convenções e regras, o compositor que não as ignora, mas que dispõe
sobre elas segundo os desígnios da sua própria arte.
Mas há um compositor cuja grandeza os especialistas em
música erudita não têm qualquer pudor em elencar ao lado (ou
até mesmo acima) daquela de Beethoven e Mozart: Johann Sebastian Bach. Por que a imagem do último não apresenta o
mesmo tipo de conexão espontânea com as representações do
gênio que povoam o imaginário popular? Talvez porque sua
existência resista ao encaixe fácil em qualquer das duas noções
dominantes do gênio que acabamos de apresentar. Bach viveu
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como um artesão de classe média. Treinado para assumir o
“negócio de família”, pertencendo a uma de seis gerações de
compositores, ele teve sua passagem pela Terra tomada de música, compondo a um ritmo (sic) extraordinário enquanto dava
aulas, treinava uma orquestra e um coro e travava disputas
eventuais com alguns de seus empregadores. Devidamente imbuído (como os gênios renascentistas, aliás) da ética do artesão
escrupuloso, ele afirmou que seu domínio da composição resultava do fato de que havia sido “obrigado a ser industrioso” e
que “qualquer um” que fosse “igualmente industrioso” seria
tão bem-sucedido quanto ele29 (Kivy, 2001: 166).
Entusiastas da noção da irredutibilidade da genialidade à
explicação empírica podem afirmar que, do mesmo modo que
um interesse pela manutenção do fascínio diante da transcendência e do sublime pode barrar as tentativas em explorar a
mundanidade do gênio, a aceitação da visão do gênio expressa
na afirmação de Bach pode se beneficiar persuasivamente do
seu elemento “democrático”, da ideia de que os níveis mais altos da inteligência e da criatividade são acessíveis a qualquer
um que atravesse o trabalho necessário para tanto. As coisas
não são tão simples, entretanto, já que alguns defensores desta
noção de genialidade apontam que o engajamento consistente
em longas doses de trabalho intelectual intenso não dependeria
apenas de uma disposição, mas de uma capacidade para tal lida. O paradigma dessa noção do gênio como um gigante do
trabalho talvez seja Isaac Newton, em compasso com aquilo
que ele mesmo disse a respeito de suas realizações: “se fiz descobertas valiosas, isto se deveu mais à atenção paciente do que
a qualquer outro talento”.
Incidentalmente, a biografia de Joseph Haydn também está repleta de
enunciados como esse: “Nunca fui um escritor rápido, e sempre compus com
deliberação e indústria” (op.cit: 169).

29
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Segundo um de seus maiores admiradores, um certo John
Maynard Keynes, o segredo de suas proezas intelectuais era
precisamente a posse de poderes invulgares de concentração.
Em Keynes, portanto, a teoria do gênio workaholic é compatível
com uma visão elitista (mas não necessariamente inatista), centrada na ideia de que a motivação e o interesse não fazem milagres, de que, após algum tempo, a mente do comum dos mortais protesta veementemente contra as tentativas de submetê-la
à introspecção concentrada ou colapsa de cansaço. Isto não
acontecia com o solitário físico de Cambridge, entretanto:
Creio que a pista para sua mente deve ser encontrada em seus
poderes raros de introspecção concentrada...Seu dom peculiar
era o poder de manter continuamente em sua mente um problema puramente intelectual até que ele pudesse compreendêlo plenamente...Qualquer um que tenha se envolvido com o
pensamento puramente científico ou filosófico sabe que pode
manter temporariamente um problema em mente, aplicar todos os seus poderes de concentração para dominá-lo, apenas
para vê-lo dissolver-se e escapar, deixando-o com a sensação
de que está investigando o vazio. Acredito que Newton podia
manter um problema em sua mente por horas e dias e semanas até que este lhe entregasse seu segredo (1958: 282).

Muito ainda resta a ser dito sobre essas três concepções de
genialidade, mas já estourei meu espaço e daqui a pouco começa a novela.
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