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Nota do Self 
No contexto geral da tradução da obra, optámos por, em lugar de manter a expressão no original, 
convencionar um termo equivalente a self: a expressão do eu. 
O eu entende, por um lado, a dimensão consciente do sujeito ou «eu», e, por outro, a dimensão reflexiva e 
auto-referencial de «para mim».  
No que diz respeito às palavras compostas derivadas do self, optou-se por «auto», como, por exemplo, em 
auto-identidade. 
 
Introdução 
Neste Manual Blackwell tenta justificar-se a continuidade de determinados temas que vão da teoria social 
clássica à teoria social contemporânea, uma proposta um pouco diferente da repetida defesa da teoria 
social clássica muito comum nos primeiros manuais das disciplinas de ciências sociais. 
 
A teoria social encera uma preocupação geral com a natureza do social, entendida no seu sentido mais 
lato, abarcando a teoria política, a sociologia, o feminismo e a análise da cultura. 
 
Os capítulos e secções desta obra preocupam-se mais em apresentar um conjunto de perspectivas e 
temas de análise, e menos com a sociologia de áreas ou temas específicos. 
 
A Natureza do Social 
Nesta introdução, ocupar-me-ei, genericamente, de dois problemas muito evidentes: 

� A natureza do social, 
� e a natureza da teoria. 

Neste livro, existe um tema vasto e recorrente que todos os autores tentaram discutir, muitas vezes de 
forma indirecta, e que recai precisamente sobre a natureza do social.  
 
A emergência do social como campo específico de análise tem constituído sempre uma parte essencial do 
conjunto implícito de elações entre a teoria económica e a teoria social. 
Como ciência, a economia comporta um conjunto relativamente preciso e restrito de assuntos e conceitos 
teóricos, a maior parte dos quais circulam em torno da noção de consumo racional de bens para satisfação 
de necessidades individuais.  
Em contrapartida, o desenvolvimento da sociologia e da antropologia enquanto disciplinas tem estado 
estreitamente relacionado com a crítica a estas asserções económicas fundamentais. 
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Na teoria social contemporânea, embora o interaccionismo simbólico e a teoria da escolha racional 
tenham aderido a uma concepção forte do social, tem-se verificado por todas as ciências sociais e 
humanas uma mudança profunda na forma de conceptualizar o social, o que reflecte uma enorme 
incerteza quanto ao desenvolvimento da sociedade moderna. 
O argumento padrão é o de que a sociologia clássica, por exemplo, negligenciou bastante a esfera 
cultural, concentrando-se antes nas estruturas e instituições sociais, conceptualizadas como algo 
separado da cultura. 
Pelo contrário, a teoria social contemporânea deu uma reviravolta analítica, dando proeminência e 
prioridade aos fenómenos e relações culturais. 
 
O Declínio da Teoria Social? 
A consequência desta visão da teoria enquanto descrição de significado sugeriu a um conjunto de teóricos 
sociais contemporâneos que a teoria social é, na verdade, uma mera descrição das interpretações dos 
actores sociais sobre as suas próprias práticas. 
 
Como resultado, a ideia de que a teoria social poderia assumir-se como geral e universal foi abandonada. 
 
Continuidade e Acumulação na Teoria Social  
Poucas tradições no seio da teoria social podem reivindicar uma continuidade e crescimento significativos 
ao longo de todo o século XX. Por outro lado, existem poucas provas de uma acumulação de teoria bem 
sucedida através de um processo dialéctico de investigação empírica e reformulação analítica. 
 
O que é que poderá contribuir para a continuidade e acumulação da teoria social? 
Uma resposta óbvia chega-nos da sociologia do conhecimento e da sociologia da ciência. As escolas e 
tradições de sucesso dependem muito de condições institucionais apropriadas, tais como o 
desenvolvimento de organizações profissionais, a criação de um sistema de apoio próspero, a organização 
de revistas profissionais e outros canais de publicação. 
O sucesso inicial da escola durkheimiana representa, de certa forma, um exemplo clássico. No entanto, a 
corrente dominante na teoria sociológica desenvolvida no século XX parece apontar mais no sentido da 
fragmentação e divisão, e menos no sentido da acumulação teórica bem sucedida. 
 
Tanto o interaccionismo simbólico, como a teoria da escolha racional dispõem de um conjunto de critérios 
explícitos para identificar os avanços teóricos. 
Mais recentemente, o interaccionismo simbólicos deu um enorme contributo à sociologia do desvio e do 
crime, através do desenvolvimento da teoria da rotulagem, das teorias do estigma e dos modelos de 
comportamento desviante, como a noção de desvio secundário. 
 
Os Principais Problemas da Teoria Social  
Uma crítica essencial levantada à teoria social é o facto de esta não ter sido capaz de encontrar uma 
forma significativa ou genuína de resolver alguns dos problemas fundamentais, das dicotomias e das 
perplexidades que têm constituído questões permanentes da actividade teórica do século XX. 
 
Já demos conta da principal dificuldade da teoria social em resolver as dificuldades suscitadas pela 
dicotomia entre explicação e interpretação. Existe pouco consenso em elação àquilo que a «teoria» é, ou 
àquilo que constitui o progresso teórico. 
 
É também óbvio que a teoria social tem ainda de resolver algumas dicotomias clássicas que 
caracterizaram o campo da teoria, em particular as tensões e contradições entre acção e praxis, acção 
social e estrutura, abordagens micro e macro, para além da dicotomia básica entre indivíduo e sociedade. 
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A teoria social é propensa a um constante ciclo de modas e caprichos, por intermédio do qual os teóricos 
sociais reinventam continuamente a sua utensilagem teórica. 
 
As Perspectivas da Teoria Social  
Uma consequência resultante da discussão em torno da teoria social é que esta sobrevive e floresce 
melhor quando se compromete com a investigação empírica, bem como com questões públicas. 
 
Ao longo do século XX, a teoria social floresceu, de forma característica, devido a algum envolvimento 
prático em questões de orientação política específica ou problemas de natureza social e política. Um 
exemplo clássico desta situação poderia ser o debate sobre a pobreza e a redescoberta do fenómeno da 
pobreza na ciência social inglesa. 
Outro exemplo que pode ser dado é a noção do papel do doente (Parson, 1951) na sociologia médica. 
 
Nos finais do século XX, não é muito difícil prever que um enfoque possível para a teoria sociológica será 
a natureza da cidadania e dos direitos humanos em sociedades passadas. 
Uma outra forma, ou via de intervenção da teoria social no debate público, relaciona-se com a questão do 
ambientalismo e da poluição. 
 
Pelo facto dos seres humanos serem biologicamente inacabados (ou seja, serem instintivamente abertos e 
ambientalmente adaptáveis), as sociedades humanas têm necessidade de criar um ambiente cultural para 
substituir ou complementar a estrutura instintiva elementar dos seres humanos. Este «guarda-chuva» 
sagrado (Berger, 1969) actua como uma salvaguarda importante contra determinados processos tais como 
a anomia e a incerteza. 
 
A urbanização e os mass media tiveram um impacto considerável na consciência contemporânea, 
facilitando este processo de pluralização. 
Berger e os seus colegas e trabalho defenderam que a identidade moderna é peculiarmente diferenciada, 
reflectida e individualizada. 
 
Uma dificuldade acrescida ao desenvolvimento contínuo da teoria no século XX tem sido o conflito 
permanente e persistente entre a teoria social norte-americana e a teoria social europeia. 
 
Por fim é necessário ter em conta a dimensão moral da teoria social. A teoria social clássica baseou-se na 
hipótese de que a civilização capitalista transformaria de forma radical não só as estruturas sociais, mas 
também os sistemas morais, as personalidades e a mentalidades dos seres humanos, em detrimento de si 
própria. 
 
Nesta introdução, é subentendido que a grandes questões morais do século XXI andarão, em torno da 
tecnologia, do ambiente e do corpo humano. 
 
Origens 
O termo «sociologia» surgiu na primeira metade do século XIX e esteve ligado à tentativa de Auguste 
Comte e Claude Saint-Simon de proceder a um estudo científico da sociedade industrial no rescaldo da 
Revolução Francesa. 
 
O termo «sociologia», no seu sentido literal, significa o estudo científico da amizade e do companheirismo, 
nomeadamente o estudo das formas sociais de intimidade e reciprocidade entre indivíduos. 
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O período clássico da sociologia pode ser identificado como o período que se estende desde 190 até à 
data da morte de Max Weber, em 1920. 
 
A relação entre o marxismo enquanto movimento social e enquanto sistema de pensamento, gerou 
sempre uma relação problemática e paradoxal com a sociologia. A sociologia, em particular tal como foi 
desenvolvida por Max Weber, foi muitas vezes considerada como um debate realizado sob o «fantasma de 
Marx». A história da sociologia costuma ser escrita como se os sociólogos se preocupassem 
essencialmente em encontrar uma visão alternativa da sociedade e da economia, de forma a distinguir a 
sociologia enquanto ciência, do marxismo enquanto ideologia política. 
 
Neste domínio, a sociologia tem-se confrontado com um problema fundamental: 

� se deve ser considerada como arte ou como ciência. Estas tensões entre orientações artísticas e 
científicas são ilustradas pela divisão que foi elaborada à volta dos contrastes entre os processos 
de interpretação e os de explicação. Os teóricos sociais têm-se envolvido numa discussão 
permanente sobre a diferença entre a compreensão dos fenómenos sociais e o encontro de 
explicações causais para esses mesmos fenómenos. 
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5 – A teoria dos sistemas – Peter Hamilton 
 

Num certo sentido, seria apropriado descrever quase toda a teoria sociológica como baseada, em maior 
ou menor grau, num esquema «funcionalista». Porque se é aceite que a disciplina se preocupa, e sempre 
se preocupou, em explicar formas de comportamento e acção social que persistem no tempo, e que têm 
algum papel na manutenção de algo denominado sociedade, então a maioria das formas de explicação 
sociológica tiveram que lidar permanentemente com a contribuição que as entidades sociais têm na 
sobrevivência funcional das sociedades. 
 
O funcionalismo e o seu sucessor, «a teoria dos sistemas», só parecem apropriáveis enquanto modas 
intelectuais no interior da disciplina se puderem ser colocados em enquadramentos históricos, culturais, 
geográficos e institucionais bastante específicos. 
 
Neste capítulo, aplico fronteiras bem precisas àquilo que descrevo como funcionalismo e teoria dos 
sistemas (para incluir o termo de transição, «funcionalismo-estrutural». 
A minha abordagem fornece um acrescento argumentativo ao sugerir que é no amplo contexto do 
funcionalismo e da teoria dos sistemas, enquanto linhas de desenvolvimento cultural e intelectual no 
interior da sociedade americana, que encontramos a sua ressonância (ou impacto) mais significativa. Mas 
esta abordagem também parte dos argumentos usualmente utilizados pelos sociólogos funcionalistas para 
se alinharem com o funcionalismo antropológico, e, em particular, com a antropologia social «britânica» 
dos anos 1920 e 1930, associada, por um lado, a Malinowski e, por outro lado, a Radcliffe-Brow. Na minha 
leitura, estas formas de funcionalismo não são relacionáveis com o paradigma dominante do 
funcionalismo/teoria dos sistemas americano, excepto no sentido em que a sua existência foi utilizada em 
determinado momento como um suporte intelectual, um fornecedor de linhagem intelectual àqueles 
investigadores que sintam ser essencial legitimar a sua posição mediante a sua associação a uma tradição 
intelectual que detivesse um estatuto aparentemente irrepreensível. 
 
As Raízes Históricas 
A emergência do funcionalismo como um movimento e um paradigma metateórico particular na sociologia 
americana pode ser datada com uma razoável precisão na década que precede a Segunda Guerra 
Mundial. No entanto, as suas raízes remontam bem mais atrás na história cultural americana e parecem 
tão igualmente evidentes no principal paradigma alternativo ao funcionalismo na América, representado 
pelo «interaccionismo simbólico» e localizado na «Escola de Chicago». 
 
Se o falhanço da sociologia em adquirir um estatuto académico e institucional independente antes da 
primeira década do século XX não fosse suficiente, a clara exiguidade da literatura sociológica circulando 
internacionalmente até à última década do século XIX, reforça a demonstração da futilidade de uma 
procura interminável das «raízes» do funcionalismo. 
 
Num plano geral – se pode afirmar que as preocupações características das sociologias americanas e 
europeia divergiam significativamente, pelo menos até aos anos 1960, como resultado, as duas tradições 
intelectuais desde cedo ofereceram modelos teóricos da sociedade qualitativamente distintos e foram 
marcadas por tipos de preocupações distintos. 
 
O Simmel americano não é o Simmel alemão, tal como o Durkheim americano não é o Durkheim francês. 
A apropriação selectiva das ideias de um teórico ocorre na medida em que estas propiciam um modo de 
extensão ou providenciam uma justificação mais englobante para um modelo ou para uma teoria 
doméstica. 
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As razões para as diferenças fundamentais entre a sociologia americana e a europeia não são difíceis de 
identificar, ajudando a explicar porque é que o funcionalismo foi essencialmente uma invenção americana. 
Na Europa, nos finais do século XIX, a emergência da sociologia como uma disciplina académica esteve 
fortemente associada a factores sócio-históricos globais como a modernização das sociedades (por 
exemplo, nas recentemente unificadas Alemanha e Itália: na França republicana e na Inglaterra altamente 
industrializada) nas quais a forma dominante de autoridade fora, até pouco tempo atrás, autocrática, 
absolutista e enraizada em sistemas de classe que, fundados numa sociedade de tipo agrário, dividiam 
fortemente os grupos sociais envolvidos. 
 
Para os americanos, a questão fundamental à qual a sociologia sempre esteve ligada foi a da 
solidariedade social: «Como podemos nós fazer com que a nossa sociedade, composta, por necessidade, 
por elementos díspares de raças e de povos dos quatro cantos do mundo, funcione como uma entidade 
coesa?». Talvez essa ênfase na solidariedade esteja fortemente relacionada com o facto de a América ter 
sido uma forma essencialmente «moderna» e nova de sociedade, que devia (ou achava que devia) pouco 
a formas tradicionais de organização originárias na Europa, a qual apenas recentemente se tinha libertado 
das correntes de colonialismo. 
 
A gradual associação da sociologia a questões públicas e, em particular, ao movimento do «inquérito 
social» na América (que em 1928 tinha já acumulado 2500 inquéritos gerais e estudos de assuntos 
específicos como o crime e a saúde) constitui mais uma evidência da prontidão generalizada em 
perspectivar a nova disciplina como estando essencialmente preocupada com o funcionamento integrador 
do sistema social. 
 
As razões da rápida ascensão de Parsons para a hegemonia teórica na disciplina após a publicação de 
The Structure of Social Action, têm muito que ver com o declínio da influência da Escola de Chicago: mas 
existe um número de outros factores mais complexos que necessitam de ser abordados na explicação do 
porquê da ocorrência desta transformação. O próprio Parsons dificilmente podia ser considerado uma 
figura liderante na disciplina. 
 
O Funcionalismo na América: a Centralidade de Talcott Parsons 
Olhando para a história da sociologia americana no período entre os anos 1930 e 1960, somos 
imediatamente confrontados com a dimensão da contribuição de Talcott Parsons para o desenvolvimento 
da teoria sociológica e, em particular, para a emergência do funcionalismo com uma posição distinta no 
seu interior. 
 
Parsons deu uma contribuição de importância superior para as agendas teóricas das versões modernas da 
disciplina, e é provável que tenha reformulado a natureza da investigação sociológica durante esse tempo 
e até lhe tenha dado uma direcção, um programa teórico, que anteriormente lhe faltava. Este programa 
ficou conhecido como o funcionalismo estrutural (mais tarde, teoria dos sistemas), e, apesar de estar longe 
de ter sido o único teórico no quadro desta tradição, Parsons definiu a agenda da maior parte do seu 
desenvolvimento. 
 
Malinowsski e o seu colega A. R. Radcliffe-Brown estavam no primeiro plano da nova antropologia social 
funcionalista, que se preocupava em explicar as instituições humanas em termos das suas funções para a 
sobrevivência de sociedades específicas. É evidente que era atraente Parsons a forma como Malinowski e 
Radcliffe-Brown utilizavam a analogia «funcional» da ciência biológica para descrever processos sociais, 
pois esse procedimento combinava dois dos seus interesses fundamentais – biologia e sociologia – num 
único modelo teórico. 
 
A Obra de Weber que parecia lidar, com autoridade, com as conexões entre a economia e a sociedade. 
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Isto levou Parsons a aprofundaras suas leituras em economia: o seu interesse no insucesso da mais 
convencional teoria económica em lidar com as consequências sociais da política económica levou-o a 
fazer incidir o seu olhar, em particular, sobre a obra daqueles economistas que lidaram com as bases 
sociais da acção económica, tais como Marshall, Pareto e Weber. 
 
A deslocação de Parsons da economia para a sociologia reflectiu a sua progressiva percepção de que a 
economia seria um «caso especial» da sociologia. Os aspectos do comportamento e da acção humana 
com os quais a economia lidava não podiam ser, acreditava ele, correctamente conceptualizados excepto 
no contexto de uma teoria social englobante. 
 
Parsons opôs-se ao positivismo e ao empirismo reinantes que caracterizavam as escolas americanas mais 
importantes. 
 
A obra The Structure Of Social Action foi considerada por alguns comentadores como uma retirada 
intelectual em relação aos problemas sociais da América dos anos 1930, numa atitude típica da «torre de 
marfim» dos intelectuais do círculo de Parsons. Contudo, as perspectivas de Parsons encontravam-se 
fixadas em problemas sociais de considerável significado, e o livro representou, para ele, «uma 
clarificação e um desenvolvimento do meu próprio pensamento sobre os problemas do Estado na 
sociedade ocidental» - problemas esses que estavam centrados, para além disso, na emergência do 
fascismo na Alemanha e em Itália, por u, lado, e na revolução comunistas na Rússia, por outro. Parsons 
via em ambos os acontecimentos grandes ameaças à continuação das democracias capitalistas como a 
América, que apesar dos seus defeitos representava um sistema que permitia uma maior 
autodeterminação e liberdade individual por comparação a qualquer dos seus putativos concorrentes. Esta 
percepção é crucial na sua tentativa de «construir» uma teoria do sistema social como uma «terceira via» 
entre os extremos da direita e da esquerda, assim como explica, em parte, a sua incompreensão em face 
àqueles que iriam mais tarde caracterizar as suas teorias como essencialmente conservadores – para 
Parsons, a sua versão do funcionalismo era, na essência, liberal e democrática. 
 
Depois da publicação de The Structure of Social Action, a posição de Parsons em Havard, e na profissão 
sociológica em geral, melhorou consideravelmente. A partir desse marco, estabeleceu-se cm segurança 
em Havard e começou a direccionar o seu trabalho para a área que denominou de «complexo 
sociopsicológico», onde as preocupações sobrepostas da sociologia, da psicologia e da antropologia 
assumiram espacial relevância. 
 
Em 1950, Parsons estava no auge da sua profissão: eleito presidente da Associação Americana de 
Socologia em 1949, o seu trabalho tornou-se a base para um paradigma do funcionalismo/teoria dos 
sistemas, dominante no seio da sociologia. As obras centrais de Parsosns neste periodo – The Social 
System e Toward a General Theory of Action (ambas de 1951), Working Papers in The Theory of Action 
(1953) e Economy and Society (1956). 
 
Muitas das críticas da teoria parsoniana dos sistemas, em particular, e do funcionalismo estrutural, em 
geral, centravam-se nas aparentes insuficiências dessas abordagens teóricas em matérias como o conflito, 
o poder e a mudança social. Nesta área residia a maior desvantagem do funcionalismo, na medida em que, 
propondo que as instituições sociais deviam ser analisadas em relação ao modo como mantinham o 
equilíbrio do sistema, parecia que as forças desequilibradoras – valores opostos, conflito de classe, 
relações de poder, etc. - estavam a ser colocadas de parte. 
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Parsons começou a desenvolver uma teoria que definia o poder como um meio de troca que opera como o 
dinheiro no sistema económico: está sujeito à expansão ou à contracção de acordo com a disponibilidade 
das facilidades de «crédito». 
 
Parsosns, ele próprio, parecia acreditar que o seu interesse em questões relativas aos meios de troca 
generalizados entre sistemas de acção tinha dirigido a sua obra para fora do «funcionalismo estrutural» e 
do encontro a uma teoria da acção «ciberneticamente» orientada, na qual a ênfase estava no indagar do 
funcionamento do «programa» simbólico do controlo nos sistemas de acção. Neste processo de 
desenvolvimento teórico, Parsons regressou gradualmente às analogias biológicas e aos grandes 
desenvolvimentos na genética que ocorreram durante os anos 1950 e 1960, como foi notado 
anteriormente, Parsons tinha iniciado os seus estudos em biologia, uma matéria sobre a qual continuou a 
ter um interesse descomprometido até ao fim da sua vida. 
 
A sua retirada oficial de Havard, em 1973, simbolizou o descrédito do funcionalismo estrutural ou da 
«teoria dos sistemas» na sociologia. 
 
Parsons preocupou-se essencialmente com a teoria sociológica, acreditando que desse modo poderia 
dotar a sociologia de um método de desenvolvimento coerente, próprio de uma ciência – construindo tanto 
uma teoria geral da sociedade como, por derivação, uma conceptualização do conteúdo especificamente 
sociológico. 
 
O carácter hegemónico do funcionalismo na sociologia americana até ao fim dos anos 1960 atribui-se, em 
parte, aos aspectos abrangentes da «grande teoria» parsoniana. 
Examinando a obra de Parsons de acordo com estas fases, parece razoável defender que muitos dos 
mais importantes e comummente aceites conceitos empregues pelos expoentes dos sistemas 
funcionalistas basearam o seu sentido contemporâneo na utilização original de Parsons: conceitos como 
norma, papel social, estrutura social, instituição social, integração, consensos de valores e, especialmente, 
sistema social, não teriam o uso corrente que possuem em sociologia sem a precisão do seu emprego por 
parte de Parsosns. 
 
Distante, como muitas vezes parece estar, das tendências centrais do pensamento sociológico europeu, a 
sociologia americana estava inclinada (até meados dos anos 1930) para seguir os seus próprios trilhos. 
Tendia a adoptar uma de duas formas principais: ou era um empreendimento especulativo e normativo, 
envolvido com a compreensão humanista do bem-estar social, ou era, paradoxalmente, empirista e 
«científica» num sentido restrito, embora importante. 
 
O paradigma de investigação sociológica desenvolvido em Chicago nos anos 1920 e 1930 era certamente 
rigoroso, mas estava limitado, na medida em que restringia a sociologia, mediante uma metodologia 
indutiva, ao tratamento de conteúdos quase individualistas. Concebida num período em que o 
behavorismo se encontrava no auge na psicologia, a sociologia de Chicago desenvolveu uma abordagem 
que acabaria por prevalecer em quase toda a sociologia americana, devido à sua posição intelectual 
dominante. Esta abordagem apelidada de «behavorismo social» ou, por vezes, de «interaccionismo 
simbólico», compromete o sociólogo com o estudo das interacções entre indivíduos sem que as noções de 
«estrutura social» ou mesmo a de «sociedade» sejam sequer utilizadas. A «teoria», neste contexto, era 
representada como algo gerado pela pesquisa empírica, uma espécie de ligação plausível de fenómenos 
comportamentais observados. 
 
A teoria, e nesta a teoria dedutiva, tornou-se deste modo a base da sociologia europeia de uma maneira 
que não era possível na América, pelo facto de ser perspectivada como a estrutura da pesquisa 
sociológica. Atendendo a que o positivismo e o behaviorismo sugeriam a ideia de que os actores sociais 
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eram totalmente determinados nas suas escolhas por «leis» mecânicas da interacção social, a abordagem 
mais «voluntarista» da sociologia europeia, por seu lado, procurava explicar a acção social em termos dos 
significados sociais que as escolhas tinham para o actor social. 
 
A melhor maneira de abordarmos a obra de Parsons reside na utilização de um modelo do seu 
desenvolvimento que se desdobra em quatro fases distintas mas interligadas. As quatro fases podem ser 
associadas a certas ideias e conceitos centrais e podem ser tomadas como quatro etapas na evolução e 
na aplicação da «teoria geral da acção» de Parsons. As quatro fases são indicadas como: 

� Parsons 0 – refere-se a uma espécie de fase preparatória, para descrever a formação e as 
explorações intelectuais dos anos iniciais de Parsons como economista e sociólogo. 

� Parsons 1 – compreende o primeiro período de maturidade da obra de Parsons e contém, além 
disso, o desenvolvimento gradual de uma teoria voluntarista da acção social em oposição às 
visões positivistas, utilitárias e reducionistas da sociologia. Representa a etapa da incorporação 
das leituras selectivas de Durkheim, de Pareto e de Marshall (e, de uma forma menos importante 
de Simmel e Marx) num enquadramento intelectual no qual Weber tinha sido, até então, a figura 
dominante. A obra central desta fase é o seu livro The Structure of Social Action, de 1937. 

� Parsons 2 – é por variadas razões, a mais importante. Compreende a deslocação de Parsons dos 
limites impostos pela teoria da acção social na direcção do que era então denominado de 
funcionalismo estrutural, e no sentido da elaboração de uma «teoria da acção» mais abrangente, 
onde surgem os conceitos cruciais de «sistema» e de «necessidade do sistema». Três livros 
congregam as formulações essenciais desta fase: The Social System e Toward a General Theory 
of Action (1951), e um livro redigido em colaboração com Neil Smelser, Economy and Society 
(1956). 

� Parsons 3 – é possível distinguir alguns desenvolvimentos importantes das teorias da fase 
Parsons 2, especialmente no que diz respeito a um modelo cibernético dos sistemas sociais e 
uma preocupação com os problemas empíricos da definição e da explicação da mudança social. 
Há a registar dois pequenos livros: Societies (1967 e The System of Modern Societies. 

 
No que diz respeito ao paradigma do funcionalismo/teoria dos sistemas, existem algumas influências 
intelectuais essenciais que formaram as bases da diversidade do alcance teórico de Parsons. Essas 
influências foram: 

1. Um interesse na teoria psicanalítica freudiana e, particularmente, no seu tratamento da 
internalização das normas e dos valores socais e culturais no superego; 

2. Uma exposição ao trabalho do psicólogo Tolman, que estava envolvido na explicação do 
comportamento orientado por objectivos; 

3. Exposição aos e leitura dos mais importantes sociólogos e antropólogos funcionalistas e 
funcionalistas-estruturais (Radcliffe-Brown, Durkheim, Kroeber, Malinowski) – influencia mais 
significativa e claramente mais sociológica do que as outras duas. 

 
Paralela a este desenvolvimento, encontra-se a sua crescente preocupação com a estrutura social, uma 
característica quase ausente da fase 1, excepto enquanto categoria geral. Na fase Parsons-2, a estrutura 
social, dotada de um significado funcional no conceito de sistema social, torna-se o objecto essencial da 
actividade teórica. É em torno do conceito de estrutura social que a teoria voluntarista da acção social 
começa a ser reorganizada. A «acção» deixa de ser considerada como um atributo da racionalidade de um 
actor para ser tomada omo o veículo central da explicação funcional da organização social. 
 
Apesar da discussão ser pouco relevante, constitui decerto um aspecto interessante que Parsons esteja 
preocupado em ver a estratificação como um mecanismo para orientar a acção social no quadro do 
sistema social. Ou seja, o interesse de Parsons na estratificação enquanto sistema de diferenciação reside 
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precisamente no sentido em que esta produz um sistema e ordem normativa, através do qual o status é 
conferido aos actores sociais. 
 
O ensaio é também notável pelo aparecimento de uma distinção entre papéis e status enquanto atributos 
dos actores no quadro de sistemas sociais, o que de facto constitui a primeira sugestão de que Parsons 
está preocupado em superar a divisão entre concepções de tipos de acção unitária e sistemas de acção 
mais complexos. 
 
Parsons identifica três componentes centrais dos sistemas sociais: 

1. Uma estrutura institucional; 
2. Uma situação concreta da acção; 
3. Uma tradição cultural. 

Sendo tais componentes tratadas como elementos de um sistema social entendido como «uma entidade 
em funcionamento». 
 
No seguimento do artigo «Propaganda and Social Control», após ma discussão da prática médica como 
um mecanismo de controlo social, Parsons começa por sugerir alguns dos conceitos dicotómicos que 
posteriormente se cristalizarão como variáveis-padrão, como meios de classificar modos de orientação dos 
sistemas de acção. Neste contexto, Parsons introduz as noções de difusão-especificidade, afectividade-
neutralidade afectiva e universalismo-particularismo como meios de caracterizar as especificidades da 
prática médica profissional. 
 
Parsons torna claro que aquilo que ele tem em mente é um sistema teórico «funcional-estrutural» e não 
«analítico» que possa lidar tanto com «a manutenção e o desenvolvimento» dos sistemas como com os 
processos «disfuncionais» que reduzem a sua integração e a sua eficácia ou que, de alguma forma, as 
possa perturbar. Assim sendo, no cerne da preocupação de Parsons com o funcionalismo-estrutural está 
tanto a ordem como a desintegração: cada um dos extremos é igualmente possível em termos teóricos. 
Parsons identifica quatro fontes essenciais da teoria funcional-estrutural na soiologia, à parte o seu imenso 
sucesso na biologia (e especialmente o de W. B. Cannon, cujo livro Wisdom of the Body 1924 Parsons cita 
como exemplo incontornável da análise funcional-estrutural). As fontes são as seguintes: 

1. «A psicologia dinâmica e clínica», na qual a psicanálise, com a sua concepção do indivíduo como 
um sistema funcional-estrutural dinâmico, é proeminente; 

2. A antropologia social e cultural, principalmente a de Malinowski e dos seus seguidores, com a sua 
ênfase na sociedade como «um sistema singular em funcionamento»; 

3. A sociologia de Durkheim e dos seus seguidores que, afirma Parsons, era um «genuíno 
tratamento funcional-estrutural do sistema social», especialmente nas suas análises da 
«estabilidade de um sistema de papéis funcionalmente diferenciados», no estudo do suicídio e na 
interpretação do ritual religiosos; 

4. O «esquema teórico gral» de Marx Weber que, segundo Parsons, converge com o de Durkheim, 
especialmente onde a «perspectiva estrutural comparativa é mais importante». 

 
Em The Social System e em Toward a General Theory of Action encontramos a expressão inicial e plena 
da teoria da acção parsoniana. 
 
Merton tinha sido um dos primeiros estudantes graduados de Parsons em Havard no início da década de 
1930, e os dois conservaram uma relação intelectual próxima que não os impediu, contudo de escolherem 
diferentes abordagens do paradigma do funcionalismo/teoria dos sistemas. 
 
No início dos anos de 1940, Merton estava a desenvolver uma forma particular do funcionalismo estrutural, 
baseada numa crítica das formas de funcionalismo existentes, particularmente aquelas associadas à 
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antropologia de Malinowski e Radcliffe-Brown, que ele julgava poder gerar teorias de «médio alcance» que 
utilizariam conceitos claramente definidos e operacionalizados apropriados à pesquisa empírica. 
 
A obra de Merton simbolizou, de modo mais evidente, as distinções cruciais o uso da teoria funcional-
estrutural de Parsons e os interesses dos seus antigos alunos nas teorias de «médio alcance». 
 
O próprio Merton desenvolveu um «paradigma da análise funcional» orientado para dirigir e assistir a 
pesquisa empírica, o que constitui, em muitos aspectos, uma afirmação alternativa à perspectiva de 
Parsons sobre a natureza do paradigma do funcionalismo/teoria dos sistemas, articulada em The Structure 
of Social Action. A versão de Merton afasta-se da ênfase nos sistemas totais rumo «a preocupação como 
o modo como se criam, mantêm e se alteram diferentes padrões de organização social o interior de 
sistemas sociais abrangentes, não apenas pelos requisitos do sistema total mas também pela interacção 
entre aspectos socioculturais no interior de totalidades sistémicas». Mas apesar do paradigma funcional de 
Merton constituir uma ferramenta metodológica apelativa, não deixaram de aparecer determinados 
problemas quando aplicados à pesquisa empírica. 
 
Mas no culminar dos anos 1950 e no despontar dos anos 1960, começaram a surgir críticas severas a 
ênfase desse paradigma no problema da ordem e do consenso, à medida que a própria sociedade 
americana se debatia com problemas internos crescentes – em torno do tratamento das pessoas negras, 
da contracultura juvenil, do envolvimento dos Estados Unidos no Sudeste asiático, etc. a partir de meados 
dos anos 1960, o paradigma do funcionalismo/teoria dos sistemas entrou em declínio à medida que iam 
surgindo modelos teóricos que lidavam de um modo aparentemente mais consentâneo com estas 
questões, e que começavam a criar novos grupos de socióloga e novas áreas teóricas a explorar. 
 
Conclusão: Funcionalismo e Teoria dos Sistemas, a sua Relevância para a Teoria 
Social Contemporâneo 
Se a abordagem histórica e cultural do meu argumento está correcta, o paradigma do funcionalismo/teoria 
dos sistemas desde há muito se encontra num declínio irreversível – apesar de alguns ideias emanadas 
por Parsons, por exemplo, terem ressurgido ocasionalmente no interior de obras de teóricos «modernos» 
ou mesmo «pós-modernos»: Jurgen Habermas é apenas o mais notável num conjunto assinalável de 
intelectuais que entrevêem uma ressonância contemporânea em certas propriedades da estrutura 
palaciana da obra de Parsons. 
 
De facto, pode afirmar-se que a teoria dos sistemas de Luhmann representa a tentativa mais radical para 
excluir o actor humano de qualquer aproximação à estrutura e ao sistema. No seu sistema teórico, os três 
elementos principais – teoria dos sistemas, análise da evolução, estudo das comunicações – estão todos 
fortemente associados à teoria de Parsons. 
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8 – O Interaccionismo Simbólico no Século XX: a Emergência da Teoria 
Social Empírica – Ken Plummer 
 
De uma forma discreta, o interaccionismo simbólico tem sido, ao longo do século XX, uma das correntes 
sociológicas de maior longevidade. 
 
Ainda hoje nos depararmos com teorias interaccionistas que assumem uma multiplicidade de formas que 
vão da «sociologia do quotidiano» à «sociologia do absurdo», da «sociologia criativa» à sociologia 
interpretativa, existencial, fenomenológica e «pós-blumeriana». 
 
Interaccionismo Simbólico: Imagens, Histórias e Temas 
Não obstante as diferenças que possam existir entre si, a maior parte das sociologias interaccionistas 
simbólicas resultam da interligação de quatro temas fundamentais: 

� O primeiro destes sugere que os mundos distantes humanos não são só mundos materiais e 
objectivos, mas também mundos fortemente simbólicos. Na verdade, para os interaccionistas, 
aquilo que distingue o ser humano dos resultantes animais é a sua complexa capacidade para 
gerar os símbolos que lhe permitem produzir uma história, uma cultura e intrincadas teias de 
comunicação. Uma preocupação-chave da sociologia interaccionista tem que ver com a forma 
como o ser humano leva a cabo a tarefa de construção de significados: como nos definimos a nós 
próprios, aos nossos corpos e impulsos, como definimos os nossos sentimentos e emoções, os 
nossos comportamentos e actos, como definimos as situações e que estamos envolvidos, 
desenvolvemos uma visão da ordem social mais vasta. 
No mundo do interaccionista o significado nunca é estático e imutável. Ele é antes algo em 
constante mutação, emergente e, em última análise, ambíguo. 

� O segundo tema: o da ideia de processo. Sempre e em todos os lugares, as vidas, as situações e 
mesmo as sociedades evoluem, ajustando-se, emergindo, transformando-se. Este processo 
constante leva os interaccionistas a focar a sua atenção nas estratégias de aquisição de um 
sentido de eu, de desenvolvimento de uma biografia, de ajustamento aos outros, de organização 
da noção de tempo, de negociação da ordem, de construção de civilizações. 

� O terceiro tema: o da interacção. O foco da atenção em todo o trabalho interaccionista não incide 
nem sobre o indivíduo, nem sobre a sociedade per se, ele incide antes sobre as acções conjuntas 
através das quais as vidas se organizam e as sociedades se constituem. A sua preocupação são 
os «comportamentos colectivos». O mais básico dos seus conceitos – o eu – implica que a ideia 
de outro esteja sempre presente: não nos é possível estar a sós connosco próprios. 
No seu âmago, o interaccionismo interessa-se em compreender como é que as pessoas «fazem 
coisas juntas». 

� O quarto tema prende-se com o seu envolvimento no mundo empírico. A teoria interaccionista é 
capaz de guiar o estudo de todo e qualquer aspecto da vida social, no entanto, tudo o que vem a 
ser descoberto é sempre objecto de investigação empírica. 

 
Histórias Controversas 
Existe actualmente um importante número de versões da história do interaccionismo simbólico que nos 
provam que este é um domínio controverso onde é difícil alcançar o consenso. Denzin (1992), 
provavelmente o expoente máximo desta teoria na actualidade, sugeriu recentemente uma história em seis 
fases que se estendem desde o estabelecimento do «cânone», entre 1890 e 1932, avançando através de 
outras fases, até à mais recente, a da «diversidade e da nova teoria: 1981-1990». 
 
Durante muito tempo, ensinou-se aos estudantes de sociologia que George Herbert Mead foi o fundador 
do interaccionismo nos anos 1920. mas o termo, propriamente dito, só foi cunhado por Herbert Blumer em 
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1937, no decurso de um pequeno artigo retrospectivo acerca do estado da psicologia social de então, 
destinado a um público estudantil. 
 
Isto porque para alguns o seu fundador é Robert Park. Para outros é, de uma forma mais genérica, a 
escola de Chicago. Para outros ainda é possível encontrar as suas origens num tempo bastante mais 
remoto: com afinidades num retorno aos filósofos gregos da era clássica, a Heraclito, ao nominalismo 
escolástico do século XI ou, mais recentemente – 200 anos – aos moralistas escoceses ou à «Escola do 
senso comum da filosofia moral», conforme se encontra patente no trabalho de David Hume e Adam Smith. 
 
O relato de Manford Kuhn sobre as principais tendências no interaccionismo simbólico entre 1937 e 1964 – 
a que chama a «idade da inquirição» - refere «uma enorme profusão de subteorias, em cuja variedade de 
nomes nem sempre se incluía o interaccionismo simbólico» e lista, de entre estas, as teorias dos papéis 
sociais, dos grupos de eferência, do eu, a teoria interpessoal, as teorias da linguagem e da cultura e a 
teoria da percepção pessoal. Por alturas de 1970, quando numerosos manuais e artigos já tinham sido 
publicados e o termo «interaccionismo simbólico» se encontrava plenamente estabelecido, Meltzer, Petras 
e Reynolds (1975) introduzem a sua própria classificação de escolas, hoje em dia, largamente citada, 
dividindo-as em quatro correntes principais (Chicago, Iowa, Dramatúrgica e Etnometodológica), tentando 
assim impor a um conjunto de teorias heterogéneas um nível de ordenamento que pode bem nunca ter 
existido. 
 
Primeiros Tempos: os Alicerces do Pensamento Interaccionista 
Encarado como um domínio alargado do pensamento, pode encontrar-se no interaccionismo simbólico 
alguma afinidade com um certo número de tradições intelectuais, muitas das quais emanadas – ou pelo 
menos residentes – na sociedade norte-americana. 
 
Shaskolsky sublinhou: 

� O interaccionismo simbólico representa uma tentativa legítima para racionalizar, num sistema 
filosófico distintivo, alguns dos mais subtis aspectos da sociedade norte-americana – se 
caracteriza pelo respeito pelo indivíduo e por uma crença na transformação gradual, com vista a 
dar uma resposta às necessidades flutuantes da sociedade. 

 
Charles Horton Cooley (1864-1929) foi membro da primeira geração de sociólogos americanos e um dos 
precursores do interaccionismo simbólico (teoria que então ainda não recebera esta designação). 
Cooley era uma idealista mais preocupado com a introspecção e a imaginação – um dos primeiros 
«sociólogos humanistas». Ele pretendia abolir os dualismos sociedade/indivíduo e corpo/mente – 
perspectivando as suas interligações como um todo funcional orgânico. O problema de raiz das ciências 
sociais residia para ele nas «relações mútuas entre o indivíduo e a ordem social, de como a sociedade faz 
o homem e o homem faz a sociedade». E, contudo, »a vida da mente é, essencialmente, uma vida de 
relações» - imaginando imaginações. 
Dois dos seus conceitos captaram a atenção interaccionista: 

� O primeiro foi o conceito de «personalidade espelho», no qual um sentido do eu se «espelha» e 
reflecte, através dos outros, uma ideia que será bastante desenvolvida por James e Mead; 

� O segundo é o de «grupo primário» - caracterizado pela interacção «íntima, face a face» - que, 
para Cooley, se opunha ao conceito de «grupo nucleado» (o qual será, posteriormente, designado 
por grupo secundário). 

 
A Herança Pragmatista 
O mais significativo alicerce intelectual do interaccionismo simbólico é, sem dúvida, o pragmatismo: ele 
abarca a totalidade desta tradição. O pragmatismo é a filosofia central da América do Norte que rejeita a 
busca de verdades fundadoras fundamentais e repudia a construção de sistemas filosóficos abstractos. 
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Em alternativa, sugere uma pluralidade de verdades mutáveis, assentes na experiência concreta e na 
linguagem, onde determinada verdade é avaliada em termos das suas consequências ou valor utilitário. 
 
George Herbert Mead (1863-1931) é um dos nomes mais citados quando se fala da ligação entre o 
interaccionismo e o pragmatismo, Mind,Self, and Society, texto póstumo publicado em 1934, é uma obra 
de charneira na qual se transmitem muitas das ideias-chave trabalhadas pelo interaccionismo: o forte 
enraizamento na sociedade da análise da experiência; a importância da linguagem, dos símbolos e da 
comunicação na vida dos grupos humanos; a forma como as nossas palavras e acções desencadeiam 
respostas nos outros mediante processos de adopção de papéis; a natureza reflexiva da personalidade; ou 
a centralidade do «acto». Unindo tudo isto encontramos o seu grande compromisso face ao papel da 
ciência nos assuntos humanos; «o método científico»(...) mais não é do que uma forma de inteligência 
parcial, altamente desenvolvida», «é o método do progresso social». Defendendo uma posição que foi 
algumas vezes designada por «relativismo objectivo», Mead referiu-se à «realidade objectiva das 
perspectivas». São possíveis inúmeras versões da realidade, dependendo do ponto de vista adoptado na 
sua construção. 
 
Limitar a nossa atenção a Mead é um procedimento enganador, pois existem, pelo menos, três outros 
pragmatistas cujas obras tiveram impacto nas ideias interaccionistas: James, Dewey e Peirce. 
Peirce e dewey são frequentemente vistos como realistas, enquanto James e Mead são considerados 
nominalistas. 
 
O pragmatismo acolhe uma enorme multiplicidade de posições, mas no se âmago pode sugerir-nos três 
coisas: 

� Em primeiro lugar, adverte-nos para a importância da sobreposição do concreto e do particular, ao 
abstracto e universal. 

� Em segundo lugar, que a procura da «verdade» é indefensável, embora a busca de verdades e 
significados seja uma tarefa necessária e possível. As verdades são concebidas em termos dos 
efeitos sensíveis produzidos pela linguagem, elas dependem do «auxílio que nos dão no 
estabelecimento de relações satisfatórias com outros domínios da nossa experiência» 

� Em terceiro lugar. Tal como foi já indicado, a posição pragmatista evita os dualismos filosóficos, 
não existindo espaço na teoria para o divórcio entre o conhecedor e o conhecido, o sujeito e o 
objecto ou o criado e o determinado. 

 
O Formalismo e o Legado de Simmel 
Uma segunda tradição intelectual comum importante papel na formação do interaccionismo, pode ser 
encontrada na preocupação de Simmel com as formas. George Simmel (1858-1918) escreveu breves 
ensaios, vinhetas da vida social, ricos e textuados na sua pormenorização da ordem microscópica do 
social, mas, no seu todo, muito pouco sistemáticos e inacabados. 
 
Nos seus originais escritos, Simmel fez uma distinção entre os «conteúdos» da vida social (a guerra, o 
sexo, a educação, a política) e as «formas» (como por exemplo, o conflito) que atravessam esses mesmos 
conteúdos e através das quais a vida social é padronizada. 
 
Enquanto os «conteúdos» variam, as «formas» emergem como características organizadoras da vida 
social. De entre as formas centrais no pensamento de Simmel, destacam-se o significado dos números no 
alinhamento dos grupos (o indivíduo isolado, o par, o trio, etc.), os padrões de sobreordenação e de 
subordenação, as relações de grupo (conflitos, competições, alianças), as identidades e os papéis (o 
estrangeiro, o pobre), as revelações (segredos, sociedades secretas) e a avaliação (preços, trocas). 
 
O Apogeu Interaccionista: a Sociologia de Chicago em Acção 
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As tradições da filosofia pragmatista e da teoria formalista convergem na sociologia empírica da Escola de 
Chicago: em grande medida, através da obra de Robert E. Park (1864-1944) – ele próprio um estudioso da 
obra de Simmel, que vem a torna-se director do departamento e, para alguns, no verdadeiro fundador do 
interaccionismo simbólico. Park levou para Chicago a preocupação, quer com o estudo da riqueza do 
mundo empírico, tal como este se revela na cidade, quer com a detecção de «padrões» na vida urbana. 
 
Nas quatro primeiras décadas do século XX, a sociologia de Chicago dominou a sociologia norte-
americana. Ela marca profundamente o advento da sociologia moderna, tendo como teoria implícita o 
interaccionismo. 
 
Park disse aos seus alunos «vão e sentem-se nos átrios dos hotéis de luxo e na entrada das pensões 
baratas; sentem-se nos sofás da Costa Dourada e nos catres dos bairros podres; sentem-se nos salões de 
orquestra e nos teatros burlescos. Em resumo, vão e gastem o fundilho das calças a fazer verdadeira 
investigação». Foi aí que a cidade irrompeu viva, como um «laboratório social» e como um «mosaico de 
mundos sociais» que aguardavam uma investigação detalhada. 
 
Dignos de uma nota particular foram o desenvolvimento da observação participante e do método de 
estudos de caso. É esta preocupação com a teoria empírica que continua a permear a escrita 
interaccionista e a torna, possivelmente, na única teoria empírica importante do século XX. As fundações 
do interaccionismo estão assentes numa observação naturalista directa do mundo empírico. 
 
Com efeito, é Blumer quem providencia o «cânone» interaccionista mais frequentemente referido, pelo que 
vale a pena citá-lo. Sugere-se que esta teoria se encontra construída em torno de três premissas básicas: 

� A primeira premissa é a de que os seres humanos agem em relação às coisas, com base nos 
significados que estas têm para eles; 

� A segunda premissa é a de que o significado de tais coisas deriva ou emerge da interacção social 
entre o indivíduo e os seus pares; 

� A terceira premissa é a de que estes significados são manipulados e transformados por intermédio 
de um processo interpretativo utilizado pelo indivíduo para lidar com as coisas com que se depara. 

Estas premissas são de grande importância para a condução do trabalho de campo, tão central nesta 
perspectiva teórica, embora dificilmente constituam uma «teoria» elaborada. No entanto, Blumer repudiava 
as teorizações abstractas. Não lhe agradava a tendência dos sociólogos para analisar fenómenos que não 
tinham testemunhado em primeira-mão e alimentava uma aversão particular pelas teorias 
macrossociológicas abstractas. Em alternativa, defendia uma metodologia que permitisse explorar e 
examinar a rica variedade da experiência social tal como era vivida, que possibilitasse a construção de 
conceitos sensibilizáveis a partir da experiência, que produzisse teorias undadas directamente o mundo 
empírico e que controlasse a relevância dessas teorias através de um continuado retorno ao mundo 
empírico. Em termos concretos, os meios de comunicação de massas, a moda, os comportamentos 
colectivos, as relações industriais, as relações raciais e o estudo de histórias de vida constituíram os seus 
principais objectos de interesse. 
 
No início da década de 1980, surgem duas importantes obras que reconstruíram esta história inicial do 
interaccionismo em Chicago, levando em conta o papel que nela é desempenhado por Blumer: 

� A primeira, intitulada The Making of Symbolic Interactionism, foi escrita por Paul Rock, um 
destacado interaccionista britânico, e sugeria o que «o interaccionismo podia ser utilmente 
explicado sob a forma de ma amálgama da sociologia formal de Simmel e de uma epistemologia 
pragmatista». 

� No segundo estudo, porém, J. David Lewis e Richard L. Smith desenvolveram uma abordagem 
mais controversa. Intitulada American Sociology and Pragmatism: Mead, Chicago Sociology 
and Symbolic Interactionism, esta obra, oriunda da designada escola interaccionista de Illinois, 
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apresenta-nos uma «história revisionista», na qual os autores argumentam que «apesar dos 
interacionistas simbólicos remeterem as raízes do interaccionismo simbólico blumeriano para 
Mead, uma análise dos textos mostra que Blumer e Mead nem sequer pertencem ao mesmo 
campo metateórico». 

 
A Continuação do Compromisso em Meados do Século: a Marcha dos 
interaccionistas 
No início dos anos 1950, a «sociologia de Chicago» estava e declínio. Park morrera, Burgess tinha-se 
reformado e Blumer mudara-se para a Califórnia. No entanto, as tradições do interaccionismo simbólico 
continuaram vivas durante o período de expansão que aqui designámos por «a idade da inquirição». 
 
Assim, em meados do século XX, vemos com clareza que, quer teórica, quer empiricamente, o 
interaccionismo simbólico tinha deixado as suas marcas. Não há espaço numa breve retrospectiva como 
esta para dar conta de todas as suas tendências e desenvolvimentos. Algumas foram recentemente 
identificadas como uma Segunda Escola de Chicago. Seleccionaremos arbitrariamente dois influentes 
autores que estiveram ligados a esta última – Becker e Goffman – e uma evolução do interaccionismo a 
que estiveram ligados: a etnometodologia. Becker é um autor que se tornou conhecido principalmente pela 
abordagem, partindo de uma perspectiva interaccionista, do problema do desvio social; Goffman, o grande 
dissidente da ortodoxia interaccionista, tornou-se indiscutivelmente no mais eminente «microssociólogo» 
do século XX; e a etnometodologia – conhecida por um vasto conjunto de designações – evoluiu de forma 
a tornar-se numa tradição maior, dotada da sua própria autonomia. 
 
Becker 
Quando foi publicado, Outsiders (1963) estabeleceu Becker como um dos mais destacados teóricos do 
desvio social, defensor da perspectiva teórica da rotulagem. 
Becker aplicou as preocupações interaccionistas ao estudo do desvio social, apresentando-o como um 
acto colectivo que envolve quem o define num processo que forma os seus próprios resultados – incluindo 
identidades, culturas e legislações. O desvio era um processo simbólico que envolvia a construção e a 
aplicação de símbolos desviantes. E este era o prenúncio, quer da teoria da rotulagem, quer daquela que 
mais recentemente ficou a ser conhecida como a «teoria do construtivismo social». 
 
À imagem da maioria dos interaccionistas, não utilizava nunca uma metodologia fixa, consubstanciada em 
«fórmulas» - em trabalhos posteriores, por exemplo, ele foi pioneiro na utilização da fotografia na teoria 
sociológica. 
 
Goffman 
Erving Goffman (1922-1982) foi pioneiro na aplicação da perspectiva dramatúrgica à sociologia. Sofrer a 
influência do trabalho desenvolvido por interaccionistas simbólicos como, por exemplo, Everett Hughes e 
Herbert Blumer. Existiram, porém, outras influências que tiveram o efeito de colocar Goffman numa 
posição diferente, senão mesmo única. A mais evidente destas encontramo-la no trabalho dos 
neodurkheimianos, especialmente no de Warner e na sua preocupação com o simbólico e o ritual na vida 
quotidiana. 
The Presentation of Self in Everyday Life, analisa a vida social através da metáfora do teatro, 
interessando-se pela forma como os indivíduos desempenham papéis e gerem as impressões que de si 
próprios transmitem uns aos outros em diferentes cenários (administração de impressões). Nesta obra é 
revelada a persistente preocupação de Goffman com a ordem da interacção – aquilo que as pessoas 
fazem na presença dos outros. 
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Nas suas duas obras seguintes, o interesse dramatúrgico mantém-se, mas aplicado agora ao campo do 
desvio social. Ambos os trabalhos vieram a revelar-se bastante influentes no desenvolvimento da teoria da 
rotulagem. 
 
O principal contributo de Goffman reside no facto dele nos ter mostrado a profunda complexidade que 
caracteriza a forma como, através da multiplicidade das interacções humanas, as sociedades se 
organizam. 
 

Etnometodologia 
Uma outra tradição emergente, muitas vezes associada (erradamente) ao interaccionismo, carece de 
menção no presente capítulo: a da etnometodologia. Apesar das frequentes tentativas para casar esta 
tradição com o interaccionismo simbólico, ela é vista por alguns como uma sociologia distinta e alternativa 
que realça as lógicas e os procedimentos usados nos vulgares encontros do dia-a-dia para conferir 
significado à vida quotidiana. Lida com o problema clássico da sociologia – como é que a existência da 
sociedade é possível? Como é possível a ordem social? - e argumenta que a ordem é algo obtido pelas 
pessoas nas suas actividades diárias.  
Os etnometodologistas estudam aquilo a que Boden chamou «o mundo tal como acontece» 
 
A etnometodologia é, pois, o estudo dos métodos (ou das lógicas), através dos quais as pessoas conferem 
sentido às suas vidas quotidianas: ela procura descrever e explicar as regras, as estruturas e os processos 
que permitem conduzir a vida social. Partindo, em primeiro lugar, da linguagem, inspira-se na 
fenomenologia e na semiologia para estudar as formas implícitas de ordenação do mundo social, formas 
essas assumidas e muitas vezes dadas como adquiridas. 
 
O termo «etnometodologia» foi cunhado por Harold Garfinkel no decurso de uma investigação de 1954, 
relativa ao processo de tomada de decisões por parte de um júri de tribunal. 
A etnometodologia defende que toda a sociologia é sociologia popular, trabalhando a partir das suas 
próprias assunções, etc. Se a tarefa consistia em estudar a lógica pela qual a vida social podia ser 
construída, então o próprio acto de estudar, de escrever e de fazer sociologia, podia, em si próprio, ser 
analisado, pela sua lógica inerente. A sociologia tornou-se numa «disciplina popular» e era ela própria um 
objecto a investigar. 
 
O Momento Crítico: Uma Viragem na Sorte 
O interaccionismo simbólico foi, no decurso da década de 1960, uma teoria bastante influente, antes de 
mais nada, em virtude das críticas que tece à ascendente teoria parsoniana, tendo também ajudado a 
reformular o pensamento num número significativo de campos de inquirição da sociologia 
(designadamente nos domínios do desvio social, da sociologia ocupacional, da sociologia da educação, da 
sexualidade e da medicina). A partir de meados da década de 1960, começaram a surgir manuais e 
compêndios a um ritmo crescente, facto que ajudou a estabelecer e, efectivamente, a consolidar as bases 
da corrente interaccionista como uma espécie de nova ortodoxia, pelo menos no campo da psicologia 
social sociológica. 
 
Embora, em 1983, esta posição tenha sido ligeiramente modificada, os sinos dobravam a finados. Uma 
litania de bem conhecidos fracassos foi colocada à sua porta. Acusado de ser individualizante e subjectivo 
em vez de estrutural e objectivo, o interaccionismo simbólico era considerado relativista em extremos, 
metodologicamente desnorteado e confuso nas suas conceptualizações, especialmente do eu. Em 
simultâneo, era acusado de ser excessivamente voluntarista e excessivamente determinista. Aqueles que 
possuíam uma inclinação mais psicológica, sugeriam-nos que esta orientação teórica neglicenciava tanto a 
vida emocional como o inconsciente (que outra sociologia é disto acusada?), enquanto os sociólogos 
estruturalistas defendiam que ela era incapaz de lidar com as questões do poder, da estrutura, da 
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economia e da história. Muitos sugeriam que o interaccionismo se encontrava excessivamente preocupado 
com o transitório, o episódico, o marginal e o exótico – negligenciando áreas completas da vida dos grupos. 
 
A investida crítica da década de 1970, pode bem ser vista como prenúncio de um processo de inovação e 
renovação radicais que iria ter lugar entre os interaccionistas. É que, na mesma altura em que estas 
separações e ataques ocorriam, o interaccionismo simbólico era, finalmente, «institucionalizado». Aquilo 
que inicialmente começou por ser apenas um pequeno simpósio, realizado em 1974 em casa de Gregory 
P. Stone. 
 
Acaba por levar ao estabelecimento da Sociedade para o Estudo da Interacção Simbólica, com as suas 
próprias conferências, revistas e um boletim informativo. Este simpósio marcou, portanto, o início de uma 
nova fase, radicalmente distinta, no desenvolvimento desta corrente teórica, que nasce a partir de uma 
«cultura fortemente oral», no decurso das primeiras cinco décadas deste século, passa por uma «idade da 
inquirição e por um período de crítica nas décadas intermédias, até finalmente, ter chegado ao tempo da 
sua institucionalização e possível revitalização. E assim se foi entrando, de forma progressiva, na «era 
pós-blumeriana». 
 
O pensamento interaccionista contemporâneo não se encontra, pois, limitado por nenhuma posição única, 
seguindo antes por inúmeras vias distintas. 
O campo contemporâneo dos estudos interaccionistas encontra-se, assim, em fermentação. Continua a 
existir uma linha de orientação que observa de perto e em primeira-mão a vida quotidiana: a qual será 
talvez melhor designada por sociologia do quotidiano – pois é essa a sua principal preocupação. 
 
O melhor exemplo de fermento empírico é, provavelmente, a sociologia das emoções. 
A emoção deixou, assim, de ser algo que surge autonomamente em nós, e que é do domínio dos 
psicólogos; ela é antes algo que emerge na interacção, resultando, muitas vezes, de um trabalho de 
elaboração. 
 
O estudo de Hochschild conferiu, portanto, à emoção o seu próprio lugar na análise sociológica, apesar de 
ter crescido a partir de um trabalho empírico, como acontece com frequência em muitas das teorizações 
interaccionistas. 
 
Tal como sucedeu ao longo de toda a história do interaccionismo, um forte interesse em evitar que a teoria 
se divorcie das actividades práticas da vida quotidiana. Cumulativamente, estes estudos empíricos 
parecem assinalar, pelo menos, cinco desenvolvimentos cruciais para a teoria interaccionista: a 
transposição da divisão entre micro e macro; o desenvolvimento da metáfora da textualidade; o renovado 
interesse pelo simbólico; a procura de processos formais genéricos; e o avanço «em direcção à politica». 
 
Ultrapassando o Corte entre o Micro e o Macro 
Talvez o mais central dos desenvolvimentos (e uma resposta clara à objecção mis central), tenha sido o 
crescente interesse pelas questões macrossociológicas por parte dos interaccionistas que gradualmente 
se voltam para o poder, para a história e para a produção de versões distintas da ideia de estrutura social. 
 
Como diz John Baldwin, «o contributo levado a cabo por Mead é bem maior do aquele que lhe é 
normalmente reconhecido. Ele desenvolveu uma teoria unificada da sociedade que integra tanto o nível 
micro, como o nível macro dos eventos sociais, enquanto evoluem e se transformam no tempo». 
 
Uma leitura selectiva de Blumer, mesmo quando realizada pelos seus simpatizantes interaccionistas, 
ignora a importância dos seus comentários acerca das relações raciais, do processo de industrialização e 
das relações industriais, com um alcance muito mais macrossociológico. 
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Para alguns, «são as micro situações repetitivas aquilo a que chamamos estrutura social»; construindo 
uma imagem da sociedade que a apresenta como uma série de cadeias de «ritual interactivo» e 
encarando as «macroestruturas», tais como os Estados ou os sistemas mundiais, como algo que 
simplesmente existe numa dimensão maior do que as suas correspondentes micro situações. 
 
Um importante imaginário da ligação entre o micro e o macro nasce de um sentido da organização social 
que ocorre numa «mesoestrutura» - «como se combinam com a actividade humana as forças societais e 
institucionais» - através das negociações interpessoais inscritas numa vasta cadeia de acções conjuntas. 
 
A ideia de «ordem negociada», de Anselm Strauss, este autor concebe a ordem social como «algo em que 
os membros de qualquer sociedade ou de qualquer organização têm que trabalhar, pois os acordos 
partilhados (…) não representam compromissos permanentes (…) é necessário revê-los, uma vez que as 
(…) bases da acção concertada (ordem social) devem ser continuamente constituídas, ou trabalhadas».  
 
Os termos «mesoestrutura» ou «mesodominio» surgiram para designar a região interaccional situada entre 
o encontro face a face e a estrutura social mais vasta. É uma teia de ordens negociadas que se vai 
acumulando, até formar uma sociedade mais alargada. 
 
Textualizando o Social 
Um inovador desenvolvimento central, provavelmente capaz de vir a ter importantes consequências, tem 
sido a crescente preocupação metodológica dos interaccionistas com a linguagem. 
 
O tempo dos Signos 
Um outro importante desenvolvimento prende-se com a crescente percepção dos interaccionistas, 
relativamente à necessidade de ligar a teoria à semiótica. 
 
Não será, então, estranho que uma teoria com raízes na semiótica de Peirce e na teoria dos signos de 
Mead, possa despertar, em última análise, um interesse tão limitado por estas questões? Não obstante, 
durante os anos 1970, desenvolveu-se um forte interesse pelas teorias «do signo», permitindo a 
emergência, como determinado estudo o designa, do «tempo dos signos». 
Os signos são estratificados, classificados e de seguida desmontados, na busca do seu significado 
implícito. 
 
A Construção de Uma Teoria Formal da Interacção 
Inevitavelmente, o interaccionismo tende a concentrar-se no incipiente, no incompleto, no que é construído 
pouco a pouco e no ecléctico. Repudia os grandes absolutos universais procurados por tanta da ciência 
social. E, no entanto, para a teoria evoluir, há uma permanente necessidade de realizar um trabalho 
cumulativo, abordagens sistemáticas e de procurar generalizações. 
 
Robert Prus (1987), para ele, a tarefa central é localizar processos sociais genéricos, sublinhando cinco 
dimensões-chave da vida de grupo, necessárias a uma sociologia processual genérica: a aquisição de 
perspectivas, a conquista da identidade, o envolvimento, a realização de actividades e a experimentação 
de relações. 
 
Criando Uma consciência Política 
Tradicionalmente, muito do trabalho interaccionista tem sido colocado numa posição livre de valores – uma 
posição que muitos críticos, como, por exemplo, os Schwendingers na obra The Sociologist of the Chair, 
viram como um inerente conservadorismo. Seria, porém, mais justo e verdadeiro encarar a maior parte 
(mas não todo) o interaccionismo, como uma sociologia da reforma democrática. Com raízes no 
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pragmatismo (e na sua preocupação com as políticas públicas) na sociologia de Chicago (e na sus 
preocupação com a reforma social na cidade) e nas tradições do pensamento 
romântico/radical/irónico/humanista, o interaccionismo simbólico proporciona, com frequência, um tipo de 
análise sociológica crítica que aspira à introdução de melhorias. 
 
O interaccionismo pretende melhorar a qualidade da vida quotidiana dos cidadãos e vários estudos 
recentes estabeleceram, claramente, esta ligação. 
 
Muita da teoria interaccionista favorece a acção política. Não só a sua ênfase etnográfica acarreta fortes 
tendências, mas também a sua visão última dos seres humanos que lutam para compor linhas de 
actividade social – para «fazer coisas em conjunto» - proporciona um imaginário que pode ser útil na 
actividade democrática. 
 
Entrando no Século Pós-Moderno 
Ao longo do século XX, o interaccionismo simbólico tem sido uma perspectiva teórica altamente produtiva. 
Os objectos a que deu ênfase foram-se alterando, à medida que o próprio século se transformou, embora 
tenha sempre existido um empenhado interesse pela familiaridade concreta da forma como fazemos 
coisas em conjunto nos emergentes mundo simbólicos. Ele é, antes de mais nada, uma teoria sem muita 
substância: na verdade, espera que a substância lhe chegue, através do mundo empírico que procura. Por 
conseguinte, com mais facilidade do que a maioria das teorias, pode alterar prontamente os seus pólos de 
interesse à medida que o mundo social que pretende estudar se altera. 
 
Muitas das características da teoria antecipam o pensamento pós-moderno: 

� O interesse pelos signos e símbolos; 
� A imanente viragem desconstrutiva através da focagem manifesta na «construção social»; 
� A inflexão auto-reflexiva nas estratégias de realização do trabalho de campo e de redacção dos 

respectivos resultados;  
� o interesse de longa data pela cultura e pelos meios de comunicação de massas; 
� A formulação de teorias da identidade social. 

Todos eles aspectos característicos do pensamento social pós-moderno. 
 
A ligação entre o interaccionismo simbólico e o pensamento pós-moderno tem constituído um dos 
principais focos da atenção interaccionista desde finais dos anos 1980. 
 
A sorte do interaccionismo no século XX tem sido variável, mas as suas realizações foram formidáveis. 
Com ma rica base filosófica, uma notável história de investigação e uma habilitação consistente para se 
reconstruir à luz da vida social que emerge, o interaccionismo simbólico exerceu um encantamento 
duradouro na sociologia do século XX. 
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9 -Teoria Sociológica e Teoria da Escolha Racional – Peter Abell 
 

Por uma questão de conveniência, comecemos com as palavras de Max Weber. «A sociologia (...) é uma 
ciência que intenta a compreensão interpretativa da acção social, por forma a alcançar uma explicação 
causal da prática e dos seus efeitos». Para além disso, diremos que «a acção é social quando leva em 
conta o comportamento dos outros e quando o seu curso é por ele orientado». 
A teoria da escolha racional, ou teoria da acção, pode ser vista como uma interpretação possível do 
programa weberiano. 
 
A teoria da escolha racional, não obstante as suas manifestas limitações tem provado, de forma 
consistente, ser o quadro de análise teórico mais bem sucedido no género das ciências sociais que, como 
a sociologia, trabalham com explicações de fenómenos a nível macro os sistémico. 
 
Na sua acepção mais lata, a teoria da escolha racional propõe-se compreender as actores individuais (que, 
em circunstâncias específicas, podem ser colectividades de um tipo ou de outro) como agindo, ou melhor, 
interagindo, de forma tal que se possa considerar que o fazem da melhor maneira possível, quando 
considerados do seu próprio ponto de vista, isto é, tendo em atenção os seus objectivos, os recursos de 
que dispõem e as circunstâncias que os envolvem, tal como os percepcionam. 
 
Começarei por apresentar brevemente algumas das tentativas passadas para estabelecer de forma séria a 
teoria da escolha racional como quadro teórico fundador ou de base para a teoria sociológica. Esta secção 
foi mantida curta de propósito, pois não há dúvida que os desenvolvimentos teóricos mais importantes 
estão a decorrer neste preciso momento, e mantêm apenas uma relação ténue com esses esforços do 
passado. 
 
Deve ser dito que a melhor forma de apreciar o potencial analítico da teoria da escolha racional é estudar 
alguns exemplos práticos, em cujo tratamento esta demonstrou já a sua eficácia. 
 

As Fundações da Teoria da Escolha Racional na Sociologia Contemporânea 
Cada um à sua maneira, tanto o utilitarismo, como o marxismo fazem uso de suposições acerca do 
carácter racional dos actores individuais – apesar de só muito recentemente o marxismo ter reconhecido 
por inteiro a sua herança neste domínio. Todavia, é para Pareto que devemos olhar em busca de uma 
análise sistemática da troca entre actores, uma ideia que hoje em dia se encontra no fulcro da maior parte 
das análises contemporâneas em termos de escolha racional. Para além disso, se quisermos levar a sério 
os comentários de abertura, então será possível ver na teoria da escolha racional a corporização de uma 
das principais asserções do programa teórico weberiano. 
 
Não deixa de ser irónico que o movimento em direcção à teoria da escolha racional tenha ganho ímpeto 
com um dos seus mais acérrimos detractores, referimo-nos a Talcott Parsons. 
 
Nas mãos de Parsons, as acções sociais individuais orientadas por normas e valores exógenos tornar-se-
iam nos tijolos de construção da ciência social. A teoria da escolha racional adopta também uma teoria 
voluntarista da acção, ou melhor, da interacção; contudo, não se inclina a aceitar o carácter exógeno das 
normas e valores, preferindo buscar uma explicação para a sua génese e permanência nos próprios 
preceitos teóricos; porventura, adiciona-lhes de modo complementar algumas ideias retiradas da teoria da 
aprendizagem e outras ainda da teoria da evolução social. 
Talcott Parsons falhou estrondosamente no objectivo de construir com rigor o edifício sociológico a partir 
das fundações micro que havia estabelecido em 1937, optando por reorientar a sua análise no sentido de 
uma tentativa de classificação dos equilíbrios sociais macro. 
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Parsons, ao propor o seu modelo voluntarista de acção, tinha defendido, como se compreende, um 
modelo bastante rico de indivíduo. Assim sendo, tornou-se difícil perceber como é que toda esta riqueza 
poderia ser incorporada em asserções micro de forma a extrair consequências dedutivas de efeitos macro 
(nomeadamente, o equilíbrio). 
 
Da teoria da escolha racional, que procura uma compreensão límpida dos mecanismos que conectam os 
vários níveis de análise – em especial os níveis micro e macro. 
Como veremos daqui a pouco, a correcta avaliação do grau de riqueza que as asserções micro sobre os 
actores individuais e sobre as suas interacções devem conter é de uma importância fundamental. A 
postura da teoria da escolha racional, ao defender «o modelo mais simples possíveis», confronta ma serie 
de outras tradições da teoria sociológica, em particular o interaccionismo e a maior parte das variantes da 
fenomenologia. 
 
Em muitos sentidos, podemos ver no ensaio de Homans «Social Behavor as Exchange» (1958), escrito 
«para honrar a memória de Georg Simmel», uma trabalho seminal para os desenvolvimentos recentes 
ocorridos nas teorias da troca e da escolha racional. No referido ensaio, Homans pretendeu clarificar a 
relação entre quatro corpos teóricos: 

� «o da psicologia behaviorista, o da economia, o das proposições acerca da dinâmica dos 
processos de influência e o das proposições acerca da estrutura de pequenos grupos». 

No tratamento do tema, o autor introduz três ideias fecundas: 
� A grelha de leitura custos-benefícios na ponderação entre procedimentos práticos alternativos,  
� A concepção de efeitos marginais decrescentes; 
� E uma noção de equilíbrio na troca. 

 
Muitos autores que se afirmam genericamente na área da escolha racional vêem na combinação da teoria 
das redes com a teoria da escolha racional o caminho mais promissor para o desenvolvimento de uma 
teoria sociológica sistemática. Entretanto, a justaposição das teorias da troca e da escolha racional 
conheceu a sua apoteose contemporânea no trabalho de Coleman, Foundations of Social Theory (1990). 
 
A ideia de que a teoria dos jogos deve ser considerada como a teoria por excelência da interacção social, 
explica por que o uso do quadro de análise da teoria dos jogos na análise teórica é cada vez mais comum. 
 
A Natureza dos Problemas Teóricos em Sociologia 
Uma teoria válida consiste numa conjectura racional acerca da natureza de um mecanismo mais ou menos 
latente que pretende dar conta de um acontecimento ou relação «empírica» complexo ou misterioso. 
 
Um diagrama simples, adaptado de um outro popularizado por Coleman (1990), é útil para fornecer 
algumas orientações iniciais. 
Para já, este diagrama pode ser visto como indicador de quatro tipos genéricos de relações causais, cada 
um dos quais susceptíveis de tratamento teórico. São eles: 

1. Relações de nível macro ou sistémico; 
2. Relações entre o nível macro (ou sistémico) e o nível individual (ou micro); 
3. Relações de nível micro, ou individuais; 
4. Relações entre o nível micro, ou individual, e o nível macro. 

 
Considera-se usualmente que os mecanismos latentes que geram o acontecimento que requer explicação 
ao nível macro operam através do nível micro (nível individual). É nestes termos que deve ser entendido o 
reducionismo da teoria da escolha racional, também designado por individualismo metodológico. 
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A teoria da escolha racional, na sua formulação mais ambiciosa, procura fornecer modelos dedutivos dos 
tipos de relação (2), (3) e (4) de forma tal que possam ser combinados para alcançar uma «compreensão» 
da produção «causal» das relações de tipo (1). 
 
A Interpretação das Acções Sociais 
Max Weber, de acordo com a citação inicial, insiste que a sociologia deverá preocupar-se com a: 

� Compreensão interpretativa; 
� Acção social; 
� Por forma a alcançar uma explicação causal do seu curso e efeitos. 

 
Os postulados da teoria da escolha racional afirmam que: 

1. A compreensão interpretativa deverá ser alcançada através da adopção de um modelo da escolha 
racional individual da acção o «mais simples possível»; 

2. A acção social deverá ser interpretada como o modelo «mais simples possível» de acções 
interdependentes (ou interacções) entre indivíduos; 

3. As explicações causais deverão ser estabelecidas através da elucidação dos mecanismos de tipo 
(2), (3) e (4). Os efeitos para os quais procuramos uma explicação residem, em última análise, 
num nível sistémico (macro) e as suas causas são progressivamente procuradas retrocedendo a 
partir do canto superior  direito da Figura 9.1 (página 260). 

 
A teoria da escolha racional moderna diverge da maior parte da teoria sociológica contemporânea 
precisamente porque exorta a procurar modelos simples. Com efeito, fá-lo por duas ocasiões, pois 
convida-nos a adoptar um modelo simples do actor individual e das interacções que o envolvem. Mas, 
porquê? A resposta decorre do objectivo analítico geral de fornecer uma explicação de nível macro. 
 
Não existem distinções macro sem distinções micro. O inverso, contudo, não é verdadeiro, pois poderão 
existir distinções micro sem que existam quaisquer distinções macro, no sentido em que diferentes 
processos micro poderão produzir resultados macro equivalentes. 
 
A segunda questão geral diz respeito à ideia de acções interdependentes. Weber satisfez-se com uma 
definição de acção social segundo a qual a acção de um actor «leva em conta o comportamento dos 
outros». É necessário ser um pouco mais preciso. Em primeiro lugar, muitas das vezes não é o 
comportamento dos outros, mas sim as suas acções ou acções sociais, que são levadas em conta 
(Parsons concordaria com este ponto). Em segundo lugar, é necessário especificar a definição, situando-a 
no tempo: assim possa a acção de um actor depender daquilo que outros fizeram (e/ou não fizeram), 
fazem, ou se espera que façam. Quando as acções são interdependentes desta forma, as acções ou 
escolhas feitas pelos indivíduos dizem-se estratégicas. Nesse caso, como veremos, o quadro analítico 
apropriado é o da teoria dos jogos. 
 
Será porventura útil tornar isto explícito substituindo o diagrama na figura 9.1 (página 260),  pelo da figura 
9.2 (página 264), que chama a atenção para o facto de que são as acções sociais individuais (ou acções 
interdependentes) que geram ou produzem os resultados macro que requerem explanação. Adicionei aqui 
uma explicação de tipo (5), de forma a permitir a intervenção dos constrangimentos institucionais (as 
regras do jogo, na teoria dos jogos) sobre a acção social. 
 
Uma forma de avaliar a contribuição feita pela teoria da escolha racional para a teoria sociológica é 
especificar as várias maneiras segundo as quais as acções podem ser (inter)dependentes umas das 
outras.  
 
Premissas da Teoria da Escolha Racional  
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A teoria da escolha racional pode ser encarada como partindo das premissas seguintes (apesar de, como 
veremos mais adiante, estas poderem ser adulteradas em determinados sentidos, embora mantendo-se 
fiéis ao espírito da teoria): 

1. Individualismo – são exclusivamente os indivíduos que, em última análise, desenvolvem acções 
e acções sociais e são, por conseguinte, as acções sociais que geram os resultados ou 
acontecimentos macrossociais que desejamos explicar. Para além disso, é através do impacto 
«causal» dos fenómenos macrossociais sobre as acções individuais (sociais) que as conexões 
macro estabelecem. 

2. Optimização – as acções individuais e sociais são escolhidas de forma óptima (isto é, são o 
melhor que o indivíduo pode alcançar), considerando as preferências transitivas dos indivíduos (as 
utilidades, isto é, as crenças e os afectos) em cada oportunidade concreta com que ele ou ela se 
depara. 

3. Autocentramento – as acções dos indivíduos e as acções sociais dizem respeito por inteiro ao 
bem-estar do próprio indivíduo. 

 
Juntarei a estas três premissas um quarto princípio metodológico: 

� Privilégio paradigmático – é através do relaxamento de certos aspectos destas premissas, e 
pela adição de outros ingredientes teóricos (nomeadamente, de ideias provenientes das teorias da 
aprendizagem e evolução), que será possível forjar a teoria sociológica. 

 
 
Estamos comprometidos somente com o ponto de vista de que, quaisquer que sejam as preferências do 
actor, ele ou ela prossegue um curso de acção que é óptimo em relação a essas preferências. 
 
A Formação das Preferências 
Parece ser claro que as acções dos actores orientadas por preferências dependem: 

� (1) das crenças ou raciocínio do actor (com frequência, sob forma probabilística) acerca das 
acções disponíveis (isto é, oportunidades); 

� (2) do afecto pelas consequências e talvez pelas próprias acções (acções consumatórias). 
 
Para muitos dos autores da teoria da escolha racional o caminho a seguir encontra-se na combinação 
entre a teoria dos jogos e a teoria da aprendizagem o caminho a seguir. 
 
Explicação Estrutural  
Assim, o da escolha racional encara o «estruturalismo» como um caso especial da sua própria teoria. 
Não obstante o moderno teórico da escolha racional estar preparado para adoptar um posicionamento 
bastante flexível em relação à premissa de optimização, é essencial que a teoria retenha a noção de que 
os actores fazem o melhor que podem, ainda que o façam com frequência em circunstâncias que não 
compreendem na sua totalidade. Se bem que de forma diluída, esta é a premissa mais importante, por ser 
aquela que confere à teoria os seus poderes dedutivos e explanatórios. De forma correspondente, é esta 
premissa que se tem de provar como estando para desautorizar a teoria. 
 
Autocentramento 
Existem muitas tentativas para incorporar o altruísmo, a malícia, e, em geral, as utilidades relativas no 
quadro de análise da escolha racional. No entanto, os teóricos da escolha racional continuam muito 
cautelosos quando se trata de evocar este tipo de sentimento. Quando confrontados com situações de 
aparente exocentramento, de centramento no outro, estarão predispostos a procurar formas ocultas de 
autocentramento. 
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Não devemos ignorar qualquer prova independente que esteja à nossa disposição relativa a sentimentos 
exocentrados (isto é, independentes do resultado que tentamos explicar). Muitos apaniguados da escolha 
racional, no seu zelo para apoiarem em exclusivo a premissa de autocentramento, fazem ouvidos de 
mercador a este dictum, tendo como consequência construírem teorias excessivamente elaboradas, 
quando não havia necessidade, e onde o foco explanatório deveria deslocar-se para as próprias fontes 
dos sentimentos. Por outro lado, devemos estar alerta em relação à inovação cavalheiresca de 
«sentimentos exóticos». 
 
Privilégio Paradigmático 
Neste estádio da exposição, estará bastante claro neste por que a teoria da escolha racional pode aspirar 
a ter capacidades ou poderes explanatórios. Fá-lo, não com base na sua exclusividade, mas, pelo 
contrário, pelo facto de, sendo a primeira escolha enquanto quadro de trabalho para a construção teórica e 
considerando os seus próprios cânones, gerar a necessidade de teorias auxiliares. Neste momento, essas 
teorias auxiliares parecem ser uma mistura complexa de teoria das redes, teoria da aprendizagem, teoria 
mimética e teoria evolucionista. 
 
Interdependência e Acção Social 
Para os propósitos da teoria da escolha racional, é útil distinguir entre acções independentes (a acção de 
Weber) e dois tipos de acção (inter)dependente (as acções sociais de Weber) – acções paramétricas e 
acções sociais estratégicas. 
As acções independentes não requerem qualquer comentário especial, excepto anotar que é raro os 
sociólogos interessarem-se por situações em que os indivíduos agem de forma independente uns dos 
outros. 
 
As acções sociais são paramétricas quando as acções dos outros puderem ser vistas como independentes 
das acções do actor focal, de forma tal que ele (ou ela) não tenha que calcular o que os outros farão em 
consequência daquilo que ele fez, ou em antecipação daquilo que poderá fazer. O actor pode assumir as 
acções dos outros e correlativas consequências como um dado. O ambiente accional do actor focal diz-se 
não reactivo em relação àquilo que ele faz, excepto na medida em que os outros possam agir 
subsequentemente de forma paramétrica em relação à acção (ou suas consequências) do actor focal. 
Segundo esta formulação, os actores podem ser independentes de modo paramétrico se cada um tratar o 
outro como um dado ambiental. 
Por outro lado, falamos de acções sociais estratégicas quando um actor precisa de calcular o que os 
outros estão a fazer, ou farão, em resultado do curso de acção que adoptar. Neste caso, diz-se que o 
ambiente accional é reactivo àquilo que ele (ou ela) faça. 
 
No quadro dos ambientes paramétricas, existem muitas formas diferentes de organizar em modelo as 
interdependências dos actores (acções sociais).  
Em primeiro lugar, poderíamos apontar os modelos multidimensionais, nos quais as acções dos indivíduos 
são tomadas como uma função dos valores médios (ou qualquer outro parâmetro), da variável endógena 
ou da variável exógena, no grupo ou na população da qual o indivíduo foi retirado (por vezes designados 
efeitos estruturais ou composicionais).  
 
Coleman produziu, também, uma extensa análise das acções e das acções sociais que geram 
externalidades (isto é, impactos) em outras partes envolvidas; são as externalidades que criam a 
necessidade de normas sociais. O facto de Coleman trabalhar segundo uma rigorosa perspectiva de 
escolha racional não o impediu de avançar uma teoria da «oferta e da procura» de normas sociais. De 
novo, podemos considerar a estrutura desta teoria como paramétrica. 
 
Acção Social e Teorias dos Jogos 
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A teoria dos jogos estende a teoria da acção racional individual a situações em que os actores, ao agirem, 
levam em consideração as acções de outros actores. Por isso, o destino de um actor depende não só das 
suas próprias acções, mas também das acções dos outros. 
 
Muitos mecanismos micro-macro possuem uma estrutura estratégia complexa e é para a teoria dos jogos 
que deveremos olhar na tentativa de destrinçar essa complexidade. 
 
No seu nível mais geral, a teoria dos jogos pode ser usada para clarificar a natureza das situações 
estratégicas e, sempre que possível, apontar uma solução de equilíbrio (por vezes um equilíbrio dominante, 
normalmente um equilíbrio de Nash ou alguma forma refinada deste) que prediz as acções (estratégicas) 
que cada actor individual irá adoptar. Como tal pode ser usada de forma normativa ou descritiva. As 
acções adoptadas podem constituir estrategias puras ou mistas. 
 
Apesar das ideias sobre a forma mais apropriada para classificar os jogos terem mudado ao longo dos 
anos – no início foi dada à classificação baseada na distinção entre jogos de soma zero e jogos de somam 
não zero um lugar de destaque – a maior parte dos autores contemporâneos crê que a divisão 
fundamental reside entre jogos de informação completa e os de informação incompleta. Esta distinção 
chama a atenção do analista para o que é e não é conhecido pelos actores (jogadores); para além disso, é 
consistente com o nosso anterior preceitos de incorporar na análise as condições informacionais sob as 
quais são formadas as preferências e acção toma lugar. 
 
A distinção entre jogos cooperativos e não cooperativos é igualmente crucial. Nos jogos cooperativos, os 
jogadores podem comunicar uns com os outros e, ao fazê-lo, estabelecem acordos para formar coligações; 
nos jogos não cooperativos não é possível alcançar estes acordos. 
 
Os jogos na sua forma extensiva são agora encarados como mais importantes do que os jogos na sua 
forma normal ou estrategia. Aqueles retratam a estrutura sequencial de um jogo (a arvore do jogo) e 
permitem a especificação de informação imperfeita, isto é, o facto de um actor não saber, com precisão, se 
está ou não na estrutura extensiva. 
 
Construindo a Teoria Sociológica do Futuro 
O grande desafio que se coloca aos teóricos da sociologia é o de modelar o hiato entre, por um lado, a 
acção social individual e os efeitos macro, e, por outro, entre os efeitos macro e as acções sociais 
individuais. Para alcançar estes objectivos gémeos, necessitamos de um modelo do actor individual que 
seja simples e suficientemente flexível para nos conferir uma razoável possibilidade de êxito. Os teóricos 
da escolha racional pensam que a sua teoria cumpre esse objectivo. 
 
O redireccionar da teoria sociológica de volta ao fornecimento de explicações para as sequências de 
interacções produtoras de efeitos macro é, porventura, o movimento teórico recente mais significativo no 
universo da teoria social. De forma semelhante, os complexos processos macro-micro que estabelecem as 
nossas crenças, afectos e normas/valores (constitutivos das nossas preferências) e que estruturam as 
oportunidades são também notavelmente sequenciais e virão a requerer, a seu tempo, um tratamento 
paralelo. 
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13 – Sociologia do Tempo e do Espaço – John Urry 
 

Introdução 
Há algo de paradoxal quando se escreve acerca da sociologia do espaço e do tempo. 
Neste sentido, a minha intenção é demonstrar que essas noções têm um significado central no interior da 
teoria sociológica contemporânea, mesmo sabendo que nem sempre tal aconteceu. 
 
O tempo e o espaço emergiram em diversos lugares, rompendo com algumas noções preexistentes 
formadas em torno de distinções que serviram para construir uma sociologia que não era nem temporal, 
nem espacial. 
A principal distinção utilizada separava a sociedade da natureza ou do ambiente. 
As sociedades eram encaradas como entidades endógenas, que possuíam as suas próprias estruturas 
sociais. Estas últimas eram conceptualizadas como distintas mas das outras e os seus processos de 
consenso normativo, conflito estrutural ou comportamento estratégico eram vistos como intrínsecos a cada 
sociedade. As fronteiras da sociedade coincidiam com as do Estado-nação. 
 
O que grande parte da sociologia do século XX investigou foi um sistema de sociedades independentes 
cujas estruturas sociais eram vistas como consistentes no espaço e onde pouco reconhecimento era 
concedido ao facto de diferentes tempos sociais se configurarem nessas sociedades. 
 
Soja sugere que se inscreveu na teoria social uma consciência histórica, de tal forma que a «imaginação 
“histórica” parecia aniquilar o geográfico». 
 
Uma Breve História do Tempo 
A maior parte das análises sociológicas em torno do conceito de tempo presumiram que este é, em 
determinado sentido, social. Adoptaram a abordagem da escola «francesa», na linha de Durkheim. Em 
The Elementary Forms of Religious Life (1912), Durkheim defende que apenas os humanos têm um 
conceito de tempo e que o tempo nas sociedades humanas é abstracto e impessoal e não meramente 
individual. Além disso, essa impessoalidade é organizada socialmente; é o que Durkheim refere como 
«tempo social». Neste sentido, o tempo é uma «instituição social» e a categoria de tempo não é natural, 
mas social. O tempo é uma categoria social do pensamento, objectivamente adquirida no interior das 
sociedades e, como tal, varia de sociedade para sociedade. 
Sorokin e Merton (1937) colocaram uma ênfase semelhante na natureza qualitativa do tempo social. Estes 
autores distinguiam as sociedades pelo facto de possuírem ou não uma categoria separada de tempo-
relógio, além de tempo social. 
 
As sociedades modernas são vistas geralmente como baseando-se mais no tempo-relógio do que as 
sociedades pré-modernas. O tempo nas sociedades modernas não é estruturado em função das 
actividades sociais. O tempo-relógio é central para a organização das sociedades modernas e das 
actividades sociais que lhe são inerentes. É claro que a primeira característica de uma civilização moderna 
mecanizada consistiu na regularidade temporal organizada por intermédio do relógio, uma invenção que 
foi, sob muitas formas, mais importante do que a da máquina a vapor. Thompson defendeu que a 
orientação pelo tempo tornou-se a característica crucial das sociedades capitalistas industriais. 
 
O argumento de Thompson baseia-se nos estudos clássicos de Marx e Weber. Marx demonstrou que a 
regulação e a exploração do tempo de trabalho são a característica central do capitalismo. 
 
Três das principais contribuições para uma teoria social do tempo, fenomenologicamente orientada, foram 
as de Heidegger, Bergson e Mead. Heidegger estava preocupado em demonstrar o carácter temporal 
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irredutível da existência humana. Em Being and Time (1927), salienta que a filosofia deve voltar à questão 
do «Ser», algo que tem sido obscurecido pela preocupação ocidental com a epistemologia. Central à 
ontologia do «Ser» de Heidegger é exactamente o conceito de tempo, que expressa a natureza dos 
sujeitos. Os seres humanos são fundamentalmente temporais e encontram o seu sentido no carácter 
temporal da existência humana. O Ser torna-se visível no seu carácter temporal, em particular pelo facto 
de se caminhar para a morte. 
 
Bergson. Para ele, o verdadeiro tempo é o tempo da formação. Bergson contesta uma concepção 
especializada do tempo, sustentando que o tempo ou a duração devem ser vistos como «temporais» 
(1910). os indivíduos devem ser vistos no tempo, em vez de se pensar o tempo como um elemento ou 
uma presença discreta. Além disso, o tempo está inextricavelmente ligado ao corpo. As pessoas não 
pensam tanto no tempo real, vivem-no na realidade, sensorial e qualitativamente. Bergson defende ainda 
que a memória não deve ser vista como uma gaveta ou armazém, uma vez que tais noções derivam de 
uma incorrecta conceptualização espacial do tempo. 
Na análise de Bergson, o tempo é visto qualitativamente enquanto que o espaço é abstracto e quantitativo. 
Na crítica a concepção «especializada» da memória como uma «gaveta», Bergson privilegia o tempo 
sobre o espaço e considera o último como abstracto. 
 
Mead adopta também, de forma consistente, um ponto de vista «temporal». Realçando como o tempo está 
firmado nas acções, acontecimentos e papéis, em vez de ver o tempo como uma moldura abstracta. Mead 
considera que o tempo abstracto dos relógios e dos calendários nada mais é do que «formas de falar». O 
que é «real» para Mead é o presente, por isso o seu principal trabalho sobre o tempo é The Philosophy of 
the Present. O que está no passado é necessariamente reconstruído no presente, pelo que cada momento 
do passado é recriado de novo. 
 
Sendo que os seres humanos são concebidos por Mead como partes indissolúveis da natureza. 
O ponto de vista de Mead é típico do século XX, pois enfatiza a natureza relativa do tempo. Não há 
nenhum padrão universal de tempo, mas qualquer padrão é visto como relativo ao organismo a ser medido. 
 
Uma Breve História do espaço 
Os sociólogos clássicos analisaram o conceito de espaço de uma forma críptica e pouco desenvolvida. 
Marx e Engels estavam obviamente preocupados em saber como é que a industrialização capitalista deu 
origem a um crescimento rápido e excedentário de cidades e metrópoles. 
 
Marx e Engels sustentam que o capitalismo quebra os laços feudais do povo com os seus «superiores 
naturais», o que força a classe burguesa a procurar mercados globais, destruindo os mercados locais e 
regionais, massas de trabalhadores abarrotavam nas fábricas, o que concentrou o proletariado e produziu 
uma classe-para-si; e o desenvolvimento do sindicalismo foi assistido pelo melhoramento nos transportes 
e nas comunicações que a emergência do capitalismo acarretou. 
 
Alguns processos similares são analisados por Durkheim, embora as consequências sejam vistas de 
forma bastante diferente. Em The Division of Labour in Society (1893) defende que existem dois tipos de 
sociedades com duas formas de solidariedade a elas associadas. A mecânica (baseada na semelhança ou 
na similitude) e a orgânica (baseada na diferença e na complementariedade). É o acentuar da divisão do 
trabalho e o aumento dramático da especialização que conduzem à transição da primeira (mecânica) para 
a última (orgânica). 
 
As diferentes partes da sociedade perdem a sua individualidade à medida que os indivíduos têm cada vez 
mais contactos e interacções, o que produz uma nova solidariedade orgânica de interdependência mútua, 
apesar de algumas cidades poderem ser centros de patologias sociais. 
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Em Elementary Forms (1915), Durkheim apresenta também uma teoria social do espaço. Esta possui dois 
elementos: 

� O primeiro é o de que, uma vez que numa determinada sociedade todos têm representações 
semelhantes do espaço, a causa de tais representações é social; 

� O segundo é o de que, pelo menos em alguns casos, as representações espaciais espelham 
literalmente o padrão dominante de organização social. 

 
A contribuição clássica mais importante para a sociologia do espaço foi, sem dúvida, a de Simmel. É 
importante localizar o seu estudo clássico sobre «metrópole» no contexto dos seus estudos mais gerais 
sobre o espaço. Simmel analisou cinco propriedades básicas das estruturas espaciais, que podem ser 
encontradas naquelas interacções sociais que tornam um espaço vazio em algo com um significado. Estas 
qualidades são o carácter exclusivo ou único de um espaço; as formas nas quais o espaço pode ser 
dividido e partes e actividades espacialmente «enquadradas»; o grau em que as interacções sociais 
podem ser localizadas no espaço; o grau de proximidade ou distância, especialmente na cidade, e o papel 
da percepção da luz; e ainda a possibilidade de mudar de local e as consequências, em especial, da 
chegada do «estranho». Simmel tende sobretudo a ver o espaço como algo que se torna menos 
importante à medida que a organização social se separa do espaço. 
 
Simmel analisa a fragmentação e a diversidade da vida moderna e demonstra que o movimento, a 
diversidade de estímulos e as apropriações visuais do espaço (dos lugares) são aspectos centrais dessa 
experiência. 
 
Teoricamente o contributo mais importante pertenceu a Louis Wirth com «Urbanism as a Way os Life» 
(1938), seguindo-se o de Redfield com «The Folk Society» (1947). Wirth defendia que existiam três causas 
para as diferenças nos padrões sociais das áreas urbanas e das áreas rurais: dimensão (que produz 
segregação, indiferença e distância social); densidade (que faz com que os indivíduos se relacionem uns 
com outros segundo os seus papéis específicos, com segregação urbana entre os detentores de tais 
papéis e uma maior regulação formal); e, por fim, heterogeneidade (que significa que os indivíduos 
participam em diferentes círculos sociais, sem que nenhum desses círculos comande o seu envolvimento 
total, o que implica que esses indivíduos possuam estatutos discrepantes e instáveis). Wirth e Redfield 
alegam, assim, que a organização do espaço, principalmente em termos de dimensão e de densidade, 
produz padrões sociais correspondentes. 
 
Todavia, é a análise de Wirth que fornece as bases para a pesquisa da sociologia urbana e a de Redfield 
as bases para a sociologia rural. 
 
Os estudos sobre as comunidades rurais têm demonstrado que há conflitos e oposições consideráveis 
nesses locais, especialmente em torno de questões relacionadas com o estatuto social, 
com o acesso à terra e às moradias e com a natureza do «ambiente». 
 
Uma questão teórica tem sido associada ao conceito de «comunidade». Bell e Newby distinguiram, de 
forma útil, três sentidos diferentes para este conceito. 

� O primeiro sentido é relativo à sua utilização numa acepção simplesmente topográfica, tal como a 
que se refere às fronteiras de uma determinada povoação; 

� O segundo sentido refere-se a uma comunidade enquanto sistema social local, implicando um 
grau de interconhecimento social dos contemporâneos e das instituições; 

� O terceiro sentido reporta-se ao conceito de comunidade como uma «comunhão», ou seja, um 
caso particular de associação humana que implica ligações pessoais, pertença e proximidade. 
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Deve-se ainda ter em conta que a comunidade pode ser também compreendida num quarto sentido, como 
ideologia, onde os esforços são feitos para associar concepções de comunhão a edifícios, áreas, 
propriedades, cidades e por aí adiante, de maneira a esconder e ajudar a perpetuar relações não 
comunitárias vigentes de facto. 
 
A Crítica dos Anos 1970 
Em primeiro lugar, os estudos de Castells serviram para cristalizar algumas objecções em relação à 
«sociologia do espaço» da altura, a qual, como foi demonstrado na secção anterior, tinha sido organizada 
em redor de tentativas para teorizar o «urbano» e o «rural». 
Castells, defendeu que tal objecto podia e devia ser desenvolvido, nomeadamente a partir de uma análise 
«estruturalista» específica das contradições abertas pelas relações capitalistas. Tais relações são cada 
vez mais organizadas numa base internacional. 
 
Há duas razões pelas quais o consumo colectivo (de transporte, educação, planeamento, saúde, etc) foi 
organizado pelo Estado nas vilas e nas cidades: 

� em primeiro lugar, devido à concentração histórica da força de trabalho nas áreas urbanas; 
� e em segundo lugar,, porque se tem registado uma tendência de longo prazo para que essas 

actividades não tenham lucro quando fornecidas pelo sector privado. 
 
Castells, apesar de ter identificado um «objecto teórico» próprio para a sociologia urbana, nomeadamente 
o consumo colectivo, procurou ainda usar esta concepção para explicar alguns tipos de políticas espaciais. 
Castells insurge-se assim contra os esforços de compreensão do urbano em termos de «cultura» como 
«forma de vida» ou em termos de determinismo espacial. As cidades tornaram-se centros de novos tipos 
de políticas devido às mudanças nas relações sociais de produção, que geraram a necessidade do poder 
de trabalho ser reproduzido sob formas de consumo colectivo. 
 
As investigações deste autor rapidamente deram origem a todo um conjunto de novos debates e 
controvérsias. Inter alia, afirmou-se criticamente que são dadas, de facto, respostas conservadoras para 
as questões do consumo colectivo (estas têm conduzido a acentuadas desigualdades espaciais através, 
por exemplo, da manutenção de baixas necessidades habitacionais em áreas ricas); que muitos serviços 
não são necessariamente fornecidos «colectivamente», podendo e devendo ser privatizados e 
individualizados; que os serviços não são necessariamente «urbanos» e que, enquanto as populações se 
têm submetido à contra-urbanização, tem-se percebido que alguns destes serviços se podem localizar 
num outro lado; que o que deve ser desenvolvido é uma sociologia dos serviços que teria pouco que ver 
com a sociologia «urbana»; que a distribuição espacial das actividades não deve ser vista como se fosse 
determinada pela estrutura social; e que, de facto, o urbano é também crucialmente afectado pelas 
mudanças nas relações de produção e não apenas pelo consumo colectivo. 
 
Um segundo aspecto da crítica dos anos 1970 desenvolveu esta última questão em profundidade. 
A espacialidade é então considerada por Massey como um aspecto integral e activo da produção 
capitalista. 
 
Massey defende, especificamente, que existe um conjunto de formas espaciais singulares devido à divisão 
social do trabalho; que não há nenhum ordenamento histórico particular na emergência de cada uma 
destas formas de reestruturação; que o que se desenvolve está dependente da luta especifica entre capital 
e força de trabalho; que um padrão importante de reestruturação espacial envolve a relocalização de 
certos elementos mais rotineiros de produção longe das chefias, das pesquisas e dos objectivos de 
desenvolvimento; que estes diversos padrões de reestruturação espacial geram novos padrões de 
desigualdade, que não são apenas sociais mas também espaciais; e que as economias regionais 
relativamente coerentes começas agora a desboroar-se à medida que novas estruturas sociais e 
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económicas emergem a nível local. Sendo assim, uma determinada localidade deve ser vista como o 
resultado de um conjunto único de «estratos» de reestruturação dependendo de diferentes graus de 
acumulação. 
 
Esta ênfase na diferenciação espacial tem tido um efeito importante na própria sociologia: a recusa de que 
a noção de classe social pudesse consistir, de modo não problemático, num fenómeno nacional, ou seja, 
que as classes fossem especificadas essencialmente pelas fronteiras do Estado-nação. A ênfase na 
literatura sobre as variações locais ou regionais tem levado os investigadores a repensar as classes 
sociais sob este prisma do espaço (e, mais tarde, do sexo e da etnia).  
 
O terceiro aspecto diz respeito à atenção crescente dado à forma como a produção foi internacionalizada 
desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A perspectiva particular a que aludo é a tese da «nova divisão 
internacional do trabalho», que envolvia uma sofisticada tentativa de teorizar esta nova forma espacial. 
Tem sido referido que três factores em concreto permitem que se desenvolva uma nova divisão 
internacional do trabalho. 

� O primeiro factor é o rápido melhoramento na produtividade em parte da agricultura no mundo em 
vias de desenvolvimento. 

� O segundo factor prende-se com a existência de mudanças técnicas e organizacionais no 
processo produtivo de determinados produtos industriais, o que facilita a separação organizacional 
e espacial da «concepção» e da «execução». 

� O terceiro factor diz respeito ao desenvolvimento das tecnologias de comunicação, especialmente 
a linha telefónica e o computador, que possibilitam a circulação instantânea de informação a nível 
internacional, permitindo que partes distantes de uma empresa globalizada tenham acesso à 
informação ou sejam supervisionadas e controladas. 

 
O tempo e o espaço em Giddens 
Nesta secção pretendo mostrar como Giddens colocou a análise do tempo e do espaço no coração da 
teoria social contemporânea no início dos anos 1980. Baseando-se em Heidegger, Giddens indicou cinco 
formas pelas quais, devido ao seu caracter temporal, os sujeitos humanos são diferentes dos objectos 
materiais. 

� Em primeiro lugar, só os humanos vivem a sua vida conscientes da sua própria finitude, algo que 
é reforçado pela visibilidade da morte de outros e de como os mortos exercem a sua influência 
nas práticas dos que estão vivos. 

� Em segundo lugar, o agente humano é capaz de transcender o imediatismo da experiência 
sensorial através de formas individuais e colectivas de memória; através de uma complexidade 
imensa de interpenetração de presença e ausência. 

� Em terceiro lugar, os seres humanos não vivem meramente no tempo, mas têm consciência do 
passar do tempo, o que está incorporado nas instituições sociais. 

� Em quarto lugar, a experiência de tempo dos humanos não pode ser compreendida apenas ao 
nível da consciência intencional, mas também na subconsciência individual de cada pessoa, na 
qual passado e presente estão indissociavelmente ligados. 

� E Em quinto lugar, o movimento dos indivíduos pelo tempo e pelo espaço pode ser compreendido 
através da interpenetração de presença e ausência, o que resulta da localização do copo humano 
e dos meios de mudança deste no intercâmbio com a sociedade mais vasta. 

 
Giddens desenvolve uma bateria de conceitos para conceptualizar como o processo de vida dos 
indivíduos, incluindo os seus caminhos diários, semanais e mensais estão ligados à longue durée das 
instituições sociais. 

� O primeiro conceito consiste na regionalização, a zona de tempo-espaço relacionada com práticas 
sociais rotinizadas. 



SebentaUA, apontamentos pessoais                             Disciplina /41069 - Teorias Sociológicas: Tradições Contemporâneas 

 

 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                      página 33 de 35 

� O segundo conceito é o de presença-disponibilidade, isto é, o grau e as formas pelas quais os 
indivíduos estão co-presentes no meio social de cada indivíduo. 

� Em terceiro, Giddens apresenta o conceito de distanciamento espácio-temporal: o processo pelo 
qual as sociedades são «esticadas» por períodos de tempo e espaço mais curtos ou mais longos. 

� Em quarto lugar temos o conceito de margens de tempo-espaço, fomas de contacto ou conflito 
entre sociedades organizadas segundo diferentes princípios estruturais. 

� O quinto conceito é o dos repositórios de poder, o que Giddens designa como a capacidade de 
armazenamento de diferentes sociedades, particularmente a capacidade de depósito através do 
espaço e do tempo. Nas culturas orais, a memória humana é virtualmente o único repositório de 
armazenamento de informação. Em sociedades divididas em classes, a cidade, especialmente 
com o desenvolvimento da escrita, torna-se o primeiro repositório de poder. 

� Por último, há o separar do tempo e do espaço das actividades sociais, o desenvolvimento de uma 
concepção «vazia» da dimensão do tempo, a separação do espaço do lugar e a emergência de 
mecanismos para esse afastamento, de recordações simbólicas e de sistemas técnicos que 
afastam as relações sociais dos envolvimentos dos lugares. 

 
Sociologia do Tempo-Espaço 
Quando Durkheim, Sorokin e Merton insistiram na distinção radical entre tempo natural e tempo social, 
fizeram-no com base em conhecimentos inadequados do tempo na natureza. Adam referiu recentemente 
(1990) que é necessário reexaminar completamente o tempo, incorporando critérios e proposições das 
ciências biológicas e físicas contemporâneas. 
 
Esta noção de tempo na natureza alterou-se durante o século XX. O tempo já não é visto como 
newtoniano ou cartesiano. As ciências sociais, no entanto, têm ignorado essa mudança, o que causa dois 
problemas: por um lado reforça a dicotomia tempo natural/tempo social e, por outro lado, inviabiliza a 
incorporação pelas ciências sociais de algumas perspectivas extraordinárias que a ciência adquiriu no 
século XX. 
 
Quatro «descobertas» científicas desenvolvidas no século XX transformaram o conhecimento do tempo na 
natureza. 

� Em primeiro lugar, Einstein demonstrou que não há um tempo fixo, independente o sistema ao 
qual se refere – o tempo é local, é um aspecto intrínseco ao sistema de observação. 

� Em segundo lugar, Einstein também demonstrou que o tempo e o espaço se fundem numa quarta 
dimensão de entidades espácio-temporais e que essa fusão tempo-espaço é curvada sobre a 
influência da massa. 

� Em terceiro lugar, os cronobiológicos têm demonstrado que o ritmo é um princípio crucial da 
natureza, logo, do homem: as pessoas não são unicamente influenciadas pelo tempo-relógio, são 
elas próprias um relógio. 

� Em quarto lugar, os pensadores evolucionistas têm enfatizado que o tempo do corpo de um 
indivíduo deve ser entendido como uma extensão biológica inclusiva de toda a história da 
evolução humana – o tempo do nosso corpo não se esgota na nossa finitude, antes transporta 
consigo toda a história evolutiva. 

 
As leis da natureza devem, por isso, ser entendidas como históricas e, por esta razão, é incorrecto 
construir uma simples dicotomia entre natureza «sem tempo ou atemporal» ou ter uma concepção 
reversível do tempo. Por ordem de razões análoga, a noção de sociedade deve ser fundamentalmente 
temporal. Para além disso, os biólogos demonstraram que é falso o pressuposto de que somente os seres 
humanos experienciam o tempo ou que só os humanos organizam a sua vida em função do tempo. O 
tempo biológico não se confina ao envelhecimento, mas expressa a natureza dos seres biológicos 
enquanto temporais, dinâmicos e cíclicos – humanos, no sentido de terem um ciclo de vida. Adam é assim 
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a favor de uma noção de tempo não especializada, não reversível, multifacetada e em que não há uma 
forte distinção entre tempo natural e tempo humano. 
 
Este tipo de formulação tem-se reflectido também em análises mais recentes da sociologia do tempo. 
Duas áreas parecem-me ser dignas de referência. Em primeiro lugar, há aquilo que podemos designar 
como a sociologia histórica do tempo, muitas da qual diz respeito ao debate da tese de Thompson (1967): 
a de que o capitalismo industrial transforma uma orientação pela tarefa numa orientação pelo tempo. 
 
A segunda área do debate teórico diz respeito ao desenvolvimento do pós-modernismo. Considerarei aqui 
apenas três aspectos. 

� Em primeiro lugar, argumenta-se que a cultura predominantemente escrita está ameaçada por 
uma cultura mais visual e estética que se torna mais apreciada numa forma menos separada, 
menos formal e menos distanciada. De facto, o pós-modernismo pode em si ser entendido como 
uma condição pós-cultural, se considerarmos que a cultura implica a noção de que os padrões 
estéticos ou morais são impostos por uma elite. 

� Em segundo lugar, é referido pelos percursores do pós-modernismo que agora as identidades 
sociais são mais abertas e fluídas, quando comparadas com as identidades tradicionais mais fixas 
e inalteráveis do período moderno (em particular aquelas que diziam respeito ao trabalho, carreira 
e família). 
No discurso pós-moderno sobre a televisão, a capacidade para atribuir significados tem sido um 
dos problemas mais discutidos, o que resultou na preponderância da imagem e da estética sobre 
a narrativa, acabando o espectador por ser atraído pelo visionamento livre de um 
bombardeamento ou excesso de imagens. É referido que tal produz um declínio de afecto nas 
relações sociais, os eus pós-modernos não têm profundidade ou substância e não existe nenhum 
eu para além das aparências. Estes eus descentrados possuem uma singular apetência para se 
deixarem seduzir pelos ambientes urbanos pós-modernos descritos pos Zukin. 

� Em terceiro lugar, e no que se prende directamente com o tempo, é afirmado que o tempo-relógio 
está a ser parcialmente substituído pelo que pode ser descrito como o «tempo instantâneo». 

 
Um conceito fundamental nesta matriz teórica é o de «compreensão de tempo-espaço»: 
“O processo que revoluciona as qualidades objectivas do espaço e do tempo que fomos forçados a alterar 
[...] [e] o modo como representamos o mundo para nós próprios [...] O espaço parece encolher até à «ideia 
global» das telecomunicações e até à «nave Terra» das interdependências económicas e ecológicas [...] 
enquanto o horizonte do tempo diminui ao ponto do presente ser tudo o que existe [...], temos então de 
aprender como enfrentar o esmagador sentimento de compressão dos nossos mundos espaciais e 
temporais. (Harvey, 1989, p. 240).” 
 
uma das deficiências da análise de Bergson radica no facto de ter conceptualizado globalmente o espaço 
como abstracto e quantitativo e, por isso, a sua concepção da duração permanece intangível e abstracta. 
Bachelard (1958) desenvolve um trabalho que supera, de certa maneira, esta lacuna, desenvolvendo uma 
concepção de espaço como uma variável qualitativa e heterogénea, fundamental para a compreensão 
bergsoniana do tempo. Há aqui três aspectos a considerar. 

� O primeiro aspecto diz respeito a Bachelard afirmar que o que a fenomenologia pretende é 
perceber a experimentação de uma imagens nas suas repercussões e não em termos dos seus 
impactos visuais. A metáfora da repercussão implica imediatização. 

� O segundo aspecto é o de considerar que a casa não deve ser vista como um objecto físico. 
Espaços como a casa em que se nasceu não nos são simplesmente dados, mas estão carregados 
de memórias. 

� O terceiro aspecto é o de Bachelard apresentar a noção de memória como corporizada. Os 
nossos corpos não esquecem a primeira casa que encontraram. As suas características ficam 
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inscritas em nós. 
 
Benjamin trata temas semelhantes e a sua análise mais vasta diz respeito à forma como as pessoas 
«lêem a cidade». O que não é uma questão de observação intelectual ou positivista, antes pelo contrário, 
envolve fantasia, um processo de desejos e de sonhos. 
 
O terceiro teórico do social que irei considerar aqui é Lefebvre. Apesar de muito do seu trabalho ter sido 
produzido há algumas décadas, ele acabou por exercer bastante influência nos anos 1980. em primeiro 
lugar, Lefebvre defende que o espaço não é uma geometria neutra e passiva. O espaço é produzido e 
reproduzido, representando assim o lugar da luta. 
 
Estas estruturas compreendem três elementos. 

� O primeiro elemento são as «práticas espaciais». 
� O segundo elemento é o de que há representações do espaço, formas de conhecimento e práticas 

que organizam e representam o espaço, especialmente através de técnicas de planeamento e do 
Estado. 

� O terceiro elemento é o de que há espaços de representação ou de experiências colectivas de 
espaço. O que inclui diferenciações simbólicas e fantasias colectivas em torno do espaço – a 
resistência a práticas dominantes e a aspectos resultantes da transgressão individual e colectiva. 

 


