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As reflexões que se seguem tiveram uma primeira formulação deliberadamente esquemática e coloquial (1).
Preferi resguardar, em parte, ambos esses aspectos, já que, dada a ambição do tema tratado, convertê-las à forma
canônica de artigo envolveria tratamento muito mais extenso e cuidadoso que, por diversas razões, se me afigura
impossível. Decidi manter o tom rápido e, por que não dizer, simplificador do texto, consciente dos riscos dessa opção.

Devo confessar, porém, que ao incorrer nesses riscos, cedo também à tentação de preservar o aspecto
provocador do tratamento esquemático que dou a Weber e a Durkheim, aqui invocados como representantes típicos de
uma dualidade inerente à sociologia. Deliberadamente faço tábula rasa de questões que, tanto em um autor como no
outro, aparecem muito mais matizadas e, por vezes, mais ambíguas ou contraditórias. Essa escolha reflete, por um
lado, o propósito de dramatizar a questão da fragmentação analítica do ator social, de forma a relativizar o homo
economicus que aos olhos do mundo contemporâneo pretende universalidade e que, com freqüência, a logra no
raciocínio dos economistas e mesmo de cientistas sociais. Por outro lado, meu esforço simplificador visa também
provocar tanto "weberianos" como "durkheimianos", na esperança de que o tom polêmico possa vir a potencializar a
função "discursiva" da teoria social, tornando mais estimulante e frutífero o diálogo no interior da sociologia (2).

Outra observação de caráter preliminar diz respeito à escolha de Durkheim e Weber como os "exemplares" de
uma dualidade inerente à teoria social. Por que privilegiá-los dentre o seleto grupo dos fundadores da sociologia? Ou,
para confrontar diretamente a figura paterna que paira sobre toda a ciência social, por que deixar de lado Marx? Devo
esclarecer que a própria difusão das grandes questões propostas por Marx, o fato mesmo de que tais questões
permeiem tanto o trabalho de marxistas como o de não-marxistas, faria muito menos contrastantes as cores do quadro
que quero pintar aqui. 

Além disso, a polêmica no interior do próprio marxismo é, a meu ver, demasiado rotinizada e fluida, ao
percorrer tantos e tão variados marxismos. Quero crer que a discussão em torno de Weber e Durkheim presta-se
melhora meu propósito de ilustrar a vigência de dois protótipos sociológicos paralelos. Devo reconhecer, também, que
me sinto desafiada a pensar o diálogo entre Durkheim e Weber, cuja desconcertante inexistência excita a imaginação
de todos os que se interessam pelos clássicos da teoria social (3).

O problema da parcialidade das diversas abordagens disciplinares nas ciências humanas é objeto freqüente de
discussão. Assim, as abstrações específicas do humano postuladas pela economia, a psicologia, a sociologia etc. são
escrutinadas e suas limitações denunciadas. De fato, críticas à fragmentação do sujeito em "fatias" analíticas vêm de
longa data e há muito a defesa do empenho interdisciplinar motiva círculos acadêmicos.

Contudo, devo observar que, nesse final de século - fim de milênio, aliás -, a insatisfação frente às
especializações, frente à tirania da racionalização progressiva do mundo, tornou-se muito mais visível. No bojo dessa
insatisfação, multiplicam-se os projetos mais e menos felizes de investigação transdisciplinar, ao mesmo tempo que
ganha corpo um movimento de revalorização do ensaísmo e mesmo do generalismo que, em nosso contexto particular,
encontra solo fértil no caldo de cultura de nossa tradição intelectual bacharelesca.



E inegável que toda especialização é simplificadora, restritiva, sendo por isso mesmo fonte de frustração e
insatisfação. Mas, é igualmente ineludível que sem simplificação não há conhecimento possível. Não há conhecimento
científico possível, seja ele natural ou cultural, sem que a realidade complexa e inesgotável seja reduzida a um
conjunto mínimo de observações e proposições. Qualquer proposição científica, ao formular um enunciado genérico,
segmenta, simplifica e abstrai detalhes do real.

É preciso ter em mente que, neste contexto, estamos falando das ciências sociais ou ciências da cultura e não
das ciências naturais. Trata-se, aqui, de comentar os efeitos da especialização disciplinar entre ramos de uma ciência
cujo status é sui generis, de uma ciência da realidade sócio-cultural. As ciências sociais dizem respeito ao mundo da
cultura, lidam com os significados que os homens e mulheres atribuem a suas ações e, portanto, são ciências
condenadas à perpétua "imaturidade", ao "dom da eterna juventude" para usar a expressão de Weber (4).

É necessário lembrar, porém, que, para alguns, a idéia de considerar a ciência social como peculiar e
substancialmente diferente da ciência natural não procede. Para esses, existiria um modelo unitário de ciência e os
problemas típicos da ciência social seriam, em última análise, decorrentes de seu atraso relativo. Sua imaturidade atual,
argumentam, seria naturalmente superada no futuro, quando, então, ela alcançaria o mesmo status das ciências naturais.

Também é importante lembrar que, contrariamente a meu parti pris, a defesa de um modelo único de ciência e,
portanto, a negação da eterna juventude das ciências sociais é predominante na economia, embora também
encontremos defensores dessa visão em várias vertentes da sociologia (como, aliás, na própria sociologia de
Durkheim), sendo a sociobiologia, provavelmente, a versão mais extremada delas (5).

Uma vez feitas essas necessárias divagações iniciais, passemos agora a questionar qual seria a "abstração
típica" da sociologia na abordagem do real. Ou, mais especificamente, quem é o sujeito - o agente contemplado pela
sociologia? Assim como o homo economicus é, por excelência, maximizador de utilidades, e o homo psychologicus é
portador de "volições", resta saber se seria possível definir, também um homo sociologicus. Isso foi tentado, por
exemplo, por Dahrendorf (1973 ), cuja solução é um tanto frustrante porque fragmenta o homo sociologicus no interior
da própria sociologia; ele seria o ator de papéis sociais múltiplos: pai/mãe; patrão (oa) ; empregado (a) ; eleitor (a) etc.
Ora, tal caracterização é demasiado inespecífica, a menos que aceitássemos que o ser humano típico da imagem
sociológica é apenas um conjunto de representações, um ser desprovido de "cara" por trás das múltiplas máscaras dos
papéis sociais.

Seria, então, possível enunciar de forma clara e inequívoca quem é a abstração típica da sociologia? Quem é o
homem/a mulher que a sociologia estiliza? Não exatamente, como sabemos todos. Terei de forçosamente referir-me a
dois modelos humanos que, de forma mais ou menos tensa, convivem no interior da teoria social: homem - portador de
"compaixão" versus homem "egoísta"; se tomarmos Rousseau e Hobbes como balizas dessa dualidade constitutiva do
pensamento social. Mas, os referenciais mais especificamente sociológicos da disputa são: homem durkheimiano
versus homem weberiano (6).

Claro está que, na medida em que o predomínio da lógica econômica como ideologia, como valor, crença
socialmente difundida, torna-se incontestável, toda essa questão de "imagens do homem" artificialmente criadas pelas
diversas ciências sociais também se torna problemática (7). Na medida mesmo em que a lógica econômica se faz
"patrona da razão", tudo se passa como se os diversos homines tipificados pelas diferentes ciências sociais se
comportassem de forma analógica ou reflexa ao homo economicus. Nesse sentido, por exemplo, fala-se de "economia
das emoções" na psicanálise.

Em outras palavras, o economicismo que impregna todo o nosso raciocínio impõe a abstração do homo
economicus como referencial para as mais diversas disciplinas. Todas elas teriam indivíduos maximizantes, variando
apenas a natureza do objetivo maximizado. Ou seja, o homem arquetípico seria o mesmo: o indivíduo possessivo e
egoísta que, no afã de realizar suas paixões, age de forma utilitária. Mesmo quando a ação aparece disciplinada e
regulamentada por cláusulas contratuais, o contrato aparece apenas como instrumento da vontade calculista e soberana
do indivíduo.

De fato, a sociologia que nasce no século XIX é, de certa forma, uma reação ao "imperialismo" do pensamento



econômico que se consolidava. Na verdade, ela surge também como uma reação às grandes transformações dos séculos
XVIII e XIX, como uma reflexão crítica sobre as condições, o ambiente em que vive o homo economicus. Contra a
lógica férrea do comportamento individual maximizante, ela afirma a existência de um referente coletivo que é
inseparável do próprio indivíduo. A idéia básica é a existência de algo além das puras motivações individuais, algo que
conforma e dá sentido a essas motivações.

Seria, contudo, equivocado pensar a sociologia apenas como uma reação conservadora às grandes
transformações dos séculos XVIII e XIX. Ela é também fruto dessas transformações, pois aposta, ela mesma, no
progresso, filha que é do Iluminismo. Mas é importante ter em conta que a sociologia, enquanto disciplina, surge como
uma alternativa à estilização do homo economicus. É assim, por exemplo, que a revalorização da comunidade,
percebida como dicotômica à sociedade, confere ênfase a valores solidários, às motivações coletivas que transcendem
cálculos egoístas etc. (8).

Na verdade, pareceria ser essa duplicidade mesma de orientação, esse dilema original da sociologia entre a
idealização de um solidarismo ameaçado pela individualização do mercado, por um lado, e a idealização das próprias
potencialidades progressistas da emancipação do indivíduo, por outro, a raiz da duplicidade de representações do
protótipo sociológico. Nesse sentido, o "homem durkheimiano" e o "homem weberiano" poderiam ser vistos como
irmãos gêmeos nascidos do difícil casamento entre a paixão e a com-paixão, cujas identidades se afirmam por
oposições recíprocas.

Passemos, finalmente, ao exame de cada um dos modelos básicos de homo sociologicus, aqui caracterizados
como o durkheimiano e o weberiano. Na perspectiva de Durkheim, a sociedade tem precedência lógica sobre o
indivíduo. A própria autopercepção do indivíduo enquanto tal é uma resultante histórica da evolução da sociedade. O
individualismo, para ele, corresponderia à religião da sociedade moderna (9). E a religião, por sua vez, corresponderia
a uma representação sacralizada da própria sociedade. A análise durkheimiana das formas elementares de religião
salienta como as tribos primitivas, ao se representarem como animais ou como plantas, erigem uma identidade
totêmica que simbolfiza o grupo, a coletividade (Durkheim, 1968b).

A princípio, pareceria que o homem sociológico de Durkheim é um ser reflexo, um ator que se conformaria
inteiramente às determinações do social. E, na verdade, essa tem sido uma das leituras recorrentes de sua obra.
Durkheim seria um determinista estreito que veria os atores sociais como exclusivamente conformados elo todo de que
fazem parte (10). Como tem sido lembrado com freqüência, o estilo polêmico e contundente de Durkheim, sua
preocupação em demarcar rigidamente as fronteiras da sociologia, prestam-se com facilidade a esse tipo de
interpretação.

Contudo, se Durkheim insiste em distinguir fatores individuais e coletivos para preservar a identidade da
sociologia, ele está atento à estreita relação que guardam entre si tais fatores, ainda que seu "fervor sociológico" o leve
a confusões e ambigüidades na caracterização do "homem sociológico". Nesse sentido, conforme observa Lukes (1975,
p. 35, tradução minha), ao se concentrar exclusivamente "no impacto das condições sociais sobre os indivíduos, ao
invés de focalizar as maneiras como os indivíduos percebem, interpretam e respondem às condições sociais,
[Durkheim] deixa sem explicitação e exame os pressupostos psicológicos em que se assentam suas teorias".

Contudo, leituras mais minuciosas e compreensivas da obra de Durkheim, como a do próprio Lukes, permitem
tanto mapear supostos de análise que informam a definição de seu ator sociológico, quanto identificar os impasses e
eventuais contradições de sua construção teórica. Assim, é possível observar que se Durkheim se recusa
veementemente a aceitar premissas individualistas de análise, ele identifica no indivíduo uma dimensão
intrinsecamente coletiva. Sua discussão sobre a natureza humana ressalta o dualismo constitutivo dessa: ela é ao
mesmo tempo sensual e moral; sensorial e conceitual, egoísta e solidária (Durkheim, 1973a). Fiel a seu modelo
dicotômico de raciocínio, Durkheim identifica os segundos termos de cada pólo à sociedade inscrita nas consciências
individuais.

Seu problema não é negar a dimensão egoísta e utilitária do indivíduo, mas demonstrar a precedência lógica e
moral da dimensão coletiva e solidária. A sociedade é um universo moral, uma realidade distinta e superior ao mero
somatório dos indivíduos que a compõem. Uma das questões básicas que Durkheim formula é a de como se resolve o



problema da ordem social. Ou seja, precisamente, como é possível o contrato entre agentes egoístas e possessivos? Na
sua visão, o contrato, o estabelecimento da ordem só é possível porque os indivíduos compartilham desde sempre um
repositório de crenças e sentimentos comuns que possibilita a concordância sobre as regras do jogo.

Parece, portanto, bastante claro que a sociologia de inspiração durkheimiana inscreve-se na tradição
metodológica coletivista. O ator sociológico é alguém cuja consciência é não apenas informada, mas conformada,
gerada pela sociedade. Assim, a própria gênese teórica e histórica do indivíduo maximizador de utilidades é um
produto da evolução da sociedade. Nessa perspectiva, o que se observa é que os homens/mulheres chegaram a
desenvolver uma consciência de sua individualidade e capacidade de livre arbítrio porque a sociedade, ao se tornar
progressivamente mais complexa e diversificada, permitiu-lhes o desenvolvimento desse tipo de percepção,
estimulando, assim, a especialização de funções e, concomitantemente, o desenvolvimento de novas formas de
solidariedade (Durkheim, 1973b).

Como quer que seja, uma vez que a sociedade erige o indivíduo como seu valor máximo, a defesa do
individualismo torna-se um imperativo moral. É nesse ponto que Durkheim pretende encontrar a justificativa para sua
opção por conciliar coletivismo metodológico e individualismo ético. Se é verdade que suas regras metodológicas
exacerbam o realismo coletivo (Durkheim, 1968a), também é verdade que, em uma das poucas defesas que ele ensaia
frente aos críticos de seu realismo social, Durkheim salienta com sua usual contundência:

"Em termos gerais, sustentamos que a sociologia não atingiu plenamente seus objetivos enquanto ela não tiver penetrado no foro interior
dos indivíduos, de forma a relacionar as instituições que ela busca explicar a suas condições psicológicas. Na verdade - e aqui reside sem dúvida o
ponto que tem dado origem a tanto mal-entendido - o homem é para nós menos um ponto de partida que um ponto de chegada. Nós não partimos
de certas postulações sobre a natureza humana para daí deduzir uma sociologia: ao contrário, é a partir da sociologia que buscamos uma
compreensão da humanidade" (Durkheim, 1909, apud Lukes, 1975, pp. 498-9, tradução minha).

É igualmente contundente a defesa que Durkheim faz da moral individualista que caracteriza a moderna
consciência coletiva, tal como ilustrado, por exemplo, na seguinte passagem relativa à solidariedade orgânica:

"(...) se nos lembrarmos que a consciência coletiva se reduz mais e mais ao culto do indivíduo, veremos que o que caracteriza a
moralidade das sociedades avançadas, comparada àquela das sociedades segmentais, é que ela tem qualquer coisa de mais humana e, portanto, de
mais racional. Ela não condiciona nossas atividades a fins que não nos dizem respeito diretamente; ela não nos faz servos de poderes imaginários
de natureza distinta da nossa que seguem seus próprios desígnios sem considerar os interesses humanos. Ela apenas requer de nós que sejamos
afáveis uns com os outros e justos, que desempenhemos bem nossas tarefas, e que trabalhemos para atingir uma situação onde cada um será
chamado a desempenhar a função que possa melhor realizar e receber pelo seu esforço um pagamento justo". (Durkheim, 1973b, pp. 403-4,
tradução minha).

Na perspectiva de Durkheim, o fenômeno da especialização de funções produtivas apresenta interesse para a
sociologia não como divisão econômica de funções, mas sim como divisão social do trabalho, como fenômeno
socialmente gerado que provê uma forma específica de sociabilidade. Ressalte-se também que, enquanto na economia
clássica o bem-estar de cada um assegura o bem-estar de todos, na sociologia de Durkheim as coisas se passam
diferentemente: é porque a sociedade como um todo pressupõe a especialização crescente - em função do incremento
de volume e densidade demográfica e moral - que os homens tendem à especialização progressiva. E é a partir da
divisão social do trabalho que os homens descobrem as vantagens da especialização para - todos e, portanto, para cada
um. Assim, a própria idéia do desenvolvimento da personalidade através da atividade criativa do indivíduo que pode
realizar sus vocação especializada é uma conseqüência de transformações nas formas básicas de sociabilidade.

Recapitulando, a questão de Durkheim é provar que existe uma realidade sui generis, o social, que não pode ser
reduzida a fundamentos psicológicos sociais ou individuais. É a sociedade que cria os indivíduos, os "homens
econômicos", os quais nem sempre existiram mas são o resultado do próprio desenvolvimento da vida em sociedade.

Em relação à psicologia, ele sustenta que, ao identificar invarianças mentais, essa disciplina não poderia dar
conta de configurações sociais particulares. O problema da sociologia é identificar como a sociedade atua sobre nossas
consciências de forma a colocá-las em consonância com as instituições que as expressam (Lukes, 1975, p. 499). Em
relação à economia, a posição de Durkhéim é freqüentemente ressaltada com base na crítica ao utilitarismo que ele
empreende nas páginas de A Divisão do Trabalho Social.



Durkheim seria mais específico na definição da natureza dos fenômenos econômicos ao discutir o tema em
reunião da Sociedade de Economia Política, em 1908. Nessa ocasião, ele salientou que

"a única primazia corretamente atribuída aos fatores econômicos, diz respeito àqueles fatores que afetam profundamente a maneira como a
população se distribui, sua densidade, as formas dos grupamentos humanos, fatores que muitas vezes exercem uma profunda influência sobre
estados variáveis de opinião" (apud Lukes, 1975, p. 500).

No mais, dizia Durkheim, o estatuto da economia política não seria diferente daquele de outras ciências sociais;
também ela seria uma ciência da cultura ou, nos seus próprios termos, a economia também lidaria com "idéias" e
"opiniões". Seu argumento era que "o valor das coisas dependeria não apenas de suas propriedades objetivas, mas
também de opiniões relativas a elas. Por exemplo, a opinião religiosa ou mudanças de gosto poderiam afetar o valor de
troca de certos bens" (11). Assim, tanto como os fatos sociais, os fatos econômicos poderiam ser considerados questão
de opinião, o que não implicava que não se prestassem à formulação de generalidades e leis (Lukes, 1975, p. 499)

É interessante observar que, mais recentemente, a problemática durkheimiana encontra pontos de contato na
tese de Polanyi (1957) sobre o caráter utópico da sociedade de mercado. Segundo este autor, a utopia do mercado
soberano, a construção ideológica do homo oeconomicus, constitui uma ameaça concreta à preservação do tecido
social. Assim, toda a discussão empreendida em A Grande Transformação defende o argumento de que a sociedade, o
todo social, tem mecanismos autoprotetores. Tais mecanismos funcionam como antídotos ao ímpeto destrutivo da
utopia de mercado, utopia essa que desnaturaliza a terra (natureza por excelência) e o trabalho (atividade natural do
homem) para convertê-los também em mercadorias.

Na visão de Polanyi, é como se existisse uma "mão invisível da sociedade" que, em última análise, garantiria a
continuidade de um todo orgânico, o tecido social, expressão de um amálgama de interesses. Em suma, o natural seria
a sociedade auto-regulada, enquanto o mercado auto-regulado, o paraíso do indivíduo egoísta maximizador de
utilidades, seria uma ficção, uma utopia deletéria que colocaria em risco a vida em sociedade.

Nesse sentido, Polanyi, como Durkheirn, têm "indivíduos sociológicos" e não "indivíduo" no singular - de
qualquer forma, um constructo lógico tão ortodoxo como é o homo economicus. Ou seja, o estatuto teórico de um
sujeito coletivo em Durkheim e Polanyi é tão fundamental e irredutível quanto o do indivíduo movido pelos apetites
egoístas da economia. Se, em última análise, o homem econômico guia-se por um conjunto de motivações psicológicas
bastante simples e elementares, o homem sociológico da sociologia de inspiração organicista a rigor não se guia, mas é
guiado por uma realidade coletiva que transcende volições e paixões individuais.

Contra o imperialismo do economicismo, ou mesmo do psicologismo, essa orientação teórica afirma o primado
da explicação social. É assim que a própria constituição dessa abstração que é o homem econômico e sua penetração
no imaginário coletivo moderno passam a ser explicados como um produto social.

Tal orientação teórica encontra também terreno bastante fecundo na antropologia contémporânea, o que, afinal,
parece bastante natural: trata-se de ver o homem/a mulher de cada uma das disciplinas sociais como um produto de
transformações sócio-culturais. Relativizar é a palavra de ordem aqui: todos os homines das diversas ciências sociais
são produzidos socialmente.

Como mencionado anteriormente, o primado lógico é o do todo social orgânico que evolutivamente "gera"
especializações de tarefas, de conhecimentos, de modelos humanos disciplinares, como se fosse possível abstrair o
sujeito, que é sempre um compósito, ou melhor, um ser indivisível entre o que é econômico, social, político ou
psicológico. A rigor, a "sociabilidade" é que daria unidade e coerência a esse todo, ditando inclusive as divisões
artificiais e abstratas que se acentuam com a marcha da história. Os homens/mulheres primitivos não se fragmentavam
ao longo de dimensões analíticas, como também não se separavam a religião, a filosofia e a ciência (12).

Sintetizando essa vertente da tradição sociológica, o homem natural seria o social. Contra o imperialismo do
economicismo, propõe-se um imperialismo da sociabilidade. Há, aqui, uma óbvia idealização da sociedade e uma
minimização da volição e do arbítrio individual que, historicamente, chegam até a se tornar predominantes, mas como
resultado inequívoco da evolução da própria sociabilidade.



Cabe questionar se vale a pena levar a sério uma proposta teórica que não encontra respaldo na forma como
percebemos a vida organizada de que somos parte. Qual a importância de uma visão desse tipo em um mundo
organizado segundo a primazia do mercado? A meu ver, trata-se de uma perspectiva de observação extremamente
estimulante, na medida mesma em que nos pérmite transceder a lógica férrea do status quo, possibilitando uma,
percepção crítica da visão de mundo economicista em que estamos todos imersos. Essa é a fonte de criatividade e
riqueza de uma perspectiva sociológica. orgânica e coletivista.

É curioso notar que essa perspectiva, que, originalmente, na constituição da sociologia co rizo ciência, teve uma
embocadura de cunho "cionservador" - reativa à ideologia individualista / economicista que preside a afirmação do
mercado como o princípio organizador da vida social -, passa a ter conotações crítico-emancipatórias no mundo do
presente, quando a "naturalidade" do mercado e a primazia dos interesses materiais parecem incontestáveis.

É então que a velha defesa do primado do social sobre as motivações individuais torna-se revolucionária,
chamando atenção para o caráter histórico-cultural das próprias generalizações estabelecidás pelas ciências sociais,
trazendo-nios, assim, de volta para o reconhecimento da especificidade dessas ciências, seu contínuo
autoquestionamento e a aceitação, simultaneamente heróica e humilde, de sua perene renovação e inevitável
caducidade.

Mas, essa questão já nos transporta para o território da outra perspectiva teórico-sociológica anteriormente
mencionada, aquela de inspiração weberiana. De fato, a tradição durkheimiana diria que só avanço o argumento acima,
porque vivo nesse contexto histórico específico, minha consciência foi socialmente informada, de modo a desenvolver
um entendimento particular sobre a divisão social do trabalho, a individualização dos agentes sociais, a especialização
do conhecimento científico em disciplinas pàrticulares etc. Em suma, em consonância com o observado anteriormente,
na perspectiva durkheimiana, minha própria interpretação seria vista como um fato social, uma "coisa" produzida pela
sociedade em que vivo.

Que horizontes nos propõe, por sua vez, a sociologia de inspiração weberiana? Que imagem do homem ela nos
oferece? De início, a meu ver, o curioso e atraente em Weber é que ele consegue refletir criticamente sobre o
"imperialismo" do economicismo sem renunciar à visão atomizada, individualizada e egoísta dos agentes sociais. Com
uma lógica extremamente rigorosa e um raciocínio criativo, Weber generaliza a psicologia rudimentar do homo
economicus e, nesse mesmo movimento, condena a motivação econômica ao território limitado de uma das muitas
dimensões analíticas em que podemos decompor a ação dos indivíduos (13).

O homo sociologicus weberiano é, na verdade, análogo ao homo economicus. Ele é um dos recortes analíticos
possíveis do indivíduo atomizado, gerado pelo mesmo movimento de racionalização que dá origem à ciência moderna,
ao capitalismo, à tipificação do indivíduo racional etc. O que o singulariza é o fato de que suas ações e decisões se
pautam pelo sentido que ele atribui a elas e também às ações dos outros, por sua capacidade mesma de empatia e
atribuição de sentido. O homem social é dotado de comportamento significativo. Como define Weber (1978, p. 4):

"A Sociologia (no sentido em que essa palavra altamente ambígua é usada aqui) é uma ciência que busca a compreensão interpretativa da
ação social e, dessa forma, a explicação de seu curso e conseqüências. Falaremos de 'ação' na medida em que o indivíduo atuante atribui um
sentido subjetivo a seu comportamento - seja esse explícito ou oculto, omissão ou aquiescência. A ação é social na medida em que seu sentido
subjetivo leva em conta o comportamento dos outros e se orienta nesse sentido."

Nesse sentido a sociologia visa explicações causais, visa o estabelecimento de relações entre conceitos e a
formulação de generalizações. Mas a noção de causalidade nas ciências histórico-culturais é sempre parcial e
probabilística. As explicações logradas são sempre relativas a uma simplificação particular tal como informada por
dada ótica disciplinar e pelos supostos de análise adotados pelo investigador. Mais ainda, a explicação sociológica
funda-se na possibilidade de identificar probabilidades de ações individuais com base na interpretação compreensiva.

O universo do "homem sociológico" é dividido em fatias analíticas: motivações econômicas, políticas,
religiosas ou ideais em geral são igualmente detectáveis no comportamento dos indivíduos, enquanto a questão
disciplinar é apenas um recurso estratégico da atividade científica, sem qualquer, foro de precedência lógica ou
ontológica.



"Os campos de trabalho das ciências não estão baseados nas relações 'materiais' dos 'objetos', mas sim nas relações conceituais dos
problemas. Ali onde se estuda um problema novo com ajuda de um método novo, com o fim de descobrir verdades que nos abram horizontes
novos e importantes, ali nasce uma nova ciência" ( W eber, 1971, p. 30).

Nesse sentido, o modelo weberiano é, também, em alguma medida, como o homem sociológico de Durkheim,
uma visão crítica do homo economicus. Mas, enquanto para Durkheim o indivíduo é uma criação da sociedade, essa
entidade que conforma as consciências individuais, para Weber é o próprio indivíduo que é responsabilizado perante a
história por seus atos. Os indivíduos dotados de consciência respondem pelas conseqüências de suas paixões, escolhas
e ações (14).

A coletividade, para ele, não é uma realidade em si. As estruturas e instituições são realidades produzidas pelos
homens, que lhes conferem sentido, significação. Os conceitos coletivos só se tornam inteligíveis a partir das relações
significativas entre comportamentos individuais (Weber; 1978, p. 13; Aron, 1967, pp. 500 11). Em uma forma
contundente que faz lembrar o tom de Durkheim, Weber escreveria:

"(...) se eu me tornei um sociólogo (...) foi principalmente para exorcizar o espectro de concepções coletivistas que ainda vingam entre
nós. Em outras palavras, a sociologia só pode se basear nas ações de um ou mais indivíduos separadamente e deve dessa forma adotar métodos
estritamente individualistas" (15).

Mas, o autor deixa claro que a adoção de uma perspectiva metodológica centrada no indivíduo não envolve
qualquer compromisso com um sistema individualista de valores. Conforme esclarece,

“mesmo uma economia socialista teria que ser entendida sociologicamente exatamente nos mesmos termos individualistas, isto é, nos
termos da ação dos indivíduos, do tipo de funcionários atuantes nela, da mesma forma que um sistema de livre troca seria analisado pela teoria da
utilidade marginal, ou qualquer outra teoria 'melhor', mas similar a ela nesse aspecto” (Weber, 1978, p. 18 ).

O suposto fundamental de Weber é sempre o indivíduo dotado de volição que escolhe entre alternativas de ação
circunscritas por condições histórico-estruturais particulares. Em certo sentido, não importa que esse indivíduo
portador de consciência, volição, liberdade de escolha e responsabilidade seja um produto histórico-social: Weber diria
que a ciência também é um produto histórico-social: se preciso da racionalidade para o desenvolvimento da ciência e
se o processo de racionalização é que tornou possível o advento do conhecimento científico, daí se segue que também
preciso do suposto do indivíduo racional para exercer o pensamento científico. Tudo o que posso explicar, a
irracionalidade inclusive, faço-o graças ao recurso de usar o racional como ponto de referência. É esse o suposto básico
que nos permite elaborar tipos ideais, instrumentos de análise que podem ser vistos como racionalizações utópicas do
fenômeno a ser examinado (16).

Weber não subestima a afinidade entre o indivíduo racional moderno e o esboço tipológico do homo
economicus. Entretanto, seu passo crítico aqui consiste em desmascarar a ilusão de que racionalidade e comportamento
econômico racional seriam perfeitamente sinônimos. O que se deduz de sua crítica ao economìcismo (e de resto a toda
e qualquer explicação unicausal) é que a racionalidade de tipo econômico é uma das possíveis modalidades lógicas de
racionalidade. Discutindo "o ponto de vista econômico" ele afirma:

"Pois bem, o direito à análise unilateral da realidade cultural a partir de 'perspectivas' específicas (aqui, no caso, a de sua condicionalidade
econômica) resulta, em primeiro lugar, de forma puramente metodológica, do fato de que o treinamento do olho para a observação do efeito de
categorias causais qualitativamente semelhantes, assim como a constante utilização de um mesmo aparato metodológico-conceitual, oferece todas
as vantagens da divisão do trabalho. Tal análise, enquanto referendada pelo êxito, não é 'arbitrária'. Isto é, enquanto ofereça um conhecimento de
relações que se demonstrem valiosas para atribuições causais a acontecimentos histórico-concretos. De qualquer forma, a 'parcialidade' e
irrealidade da interpretação puramente econômica do histórico, constitui um caso especial de um princípio que guarda validez muito geral para o
conhecimento científico da realidade cultural" (Weber, 1971, pp. 35-6 ) .

A maximização do poder político, ou do prestígio social, seria igualmente esclarecedora das motivações dos
indivíduos: "interesses tanto materiais como ideais, e não as idéias diretamente, controlam a ação. Mas as visões de
mundo que são produto de idéias com freqüência servem de canais ao longo dos quais a ação se move pela dinâmica
dos interesses" (Schluchter, 1979, especialmente pp. 15-8). Ainda que se deva reconhecer que historicamente
assistimos à primazia ordenadora dos interesses econômicos, essa primazia deve ser entendida como produto
sóciocultural do capitalismo que surgiu no Ocidente e se impôs ao resto do mundo (Weber, 1967, pp. 1-15).



Assim, ao diferenciar a noção de interesse do mundo da escassez e das necessidades materiais, Weber rompe o
véu racionalizante do mundo em que vivemos. Na sua perspectiva, os interesses ideais são igualmente esclarecedores
(veja-se Bendix, 1962, caps. IV e VIII). Sua crítica a explicações monocausais, seu reconhecimento de uma tensão
constitutiva entre idealismo e materialismo, entre ação e determinação estrutural (17), atestam uma percepção
antitotalizante das ciências histórico-culturais; ao mesmo tempo em que preservam o individualismo como perspectiva
analítica fecunda no entendimento de indivíduos e coletividades.

Concluindo, creio estar claro que tanto a visão de Durkheim como a weberiana são extremamente úteis. A
convivência entre elas, ainda que tensa e problemática, é rica e estimulante, sem que com isso tenhamos que,
necessariamente, postular a harmonização de suas divergências e contradições. Tanto o ator social weberiano como o
homem sociológico de Durkheim estão longe de esgotar sua fecundidade analítica e é fácil evidenciar a relevância e
atualidade dessas duas tradições sociológicas.

Como ilustração, lembraria apenas que a postulação de um todo social, de um tecido social amalgamado,
persiste nas propostas de tipo corporativo ou nas socialistas, bem como nas críticas neomarxistas ou progressistas do
moderno welfare state (18). Da mesma forma, lembraria que a perspectiva individualista, fundada na questão da
conduta significativa e intersubjetiva, fundamenta o pensamento social crítico do presente no que ele tem de mais
afirmativo (19). Por outro lado, a tradição sociológica pautada no individualismo inspira também uma das correntes
mais fecundas da ciência social contemporânea, qual seja, aquela que explora as potencialidades analíticas de modelos
de escolhas racionais em geral e da teoria dos jogos em particular (20).

Espero que estas notas para discussão cumpram de fato seu papel. Quero crer que, além do caráter de
compilação mais ou menos idiossincrática das tradições já quase seculares de Durkheim e Weber, algo de novo se
insinue no diálogo aqui proposto. Não por qualquer pretensão de inventividade de minha parte, mas simplesmente
porque, discutindo aqui e agora as formulações de Weber e Durkheim, engajamo-nos na aventura da
contemporaneidade. Afinal, quem se atreveria a sustentar que é possível ler os clássicos da sociologia em sua "pureza"
primitiva, como se fosse possível restaurar suas formulações para cingi-las ao universo dos interlocutores da época,
abstraindo, portanto, nossa própria temporalidade? Quem negaria que é a própria historicidade que nos evidencia a
impossibilidade de "depurar", também, a história da teoria?

Assim, os desafios teóricos e históricos seguem de mãos dadas, e nessa trajetória a sociologia permanece fiel à
sua duplicidade: dentre as lições de Durkheim, ela guarda a idéia de que há "uma forma elementar" de
problematização do social que é detectável em todas as formas de conhecimento sociológico; e que, nesse sentido, a
volta a formulações passadas segue sendo esclarecedora. Dentre o amplo legado de Weber, ela guarda em mente a
eterna juventude das ciências da cultura, seu incessante inacabamento. O dilema entre a conservação e a renovação do
conhecimento sociológico revela, assim, sua identidade puramente analítica, preservando, ao fim e ao cabo, a riqueza
e a complexidade do ator sociológico.

Notas

(*) Elisa P. Reis - Professora e pesquisadora do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e pesquisadora do Centro de
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (Cpdoc) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
 
1 - Uma versão preliminar deste texto foi apresentada na mesa-redonda Modelos do Homem, realizada em 29 de junho de 1988, como parte do
programa comemorativo do cinqüentenário da Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
 
2 - Sobre a centralidade da função discursiva da teoria social, veja-se Jeffrey Alexander (1987).
 
3 - Veja-se, por exemplo, E. Tiryakian (1966 ). Passou desapercebido a este autor, porém, que há pelo menos uma referência de Durkheim a
Weber em L'Année Sociologique, vol. XII, 1913, tal como observado por Steven Lukes (1975). De qualquer forma, Lukes também enfatiza
explicitamente a curiosa falta de interesse que Durkheim e Weber demonstram pelas respectivas obras. O artigo de R. Bendiz (1971), sustentando a
coexistência de duas sociologias com base em Durkheim e Weber, é também uma boa ilustração aqui.. Veja-se; ainda, Moni que Hirschhorn (1983
).
 
4 - Para uma argumentação contundente sobre a transitoriedade e eterna renovação do conhecimento no âmbito das ciências da cultura, veja-se
Max Weber (1971, especialmente pp. 80-2) .



 
5 - É bem verdade que o próprio Durkheim defendeu com ardor a idéia de um modelo único de ciência, válido tanto para os fatos "materiais" como
para os "ideais", donde sua ênfase na necessidade de tratar os fatos sociais como coisas. Entretanto, ao privilegiar mais e mais "opiniões", "idéias"
e "representações", Durkheim reconhece que as "coisas" estudadas pela sociologia têm um caráter peculiar, ainda que o seu estudo se paute pelos
mesmos cânones que informam as ciências naturais. Veja-se, também, a nota 11.
 
6 - Para um confronto entre as visões de Rousseau e Durkheim, veja-se o próprio Durkheim (1960). Wolin (1960, p. 372 ) aproxima totalmente os
dois autores, afirmando que "Durkheim has been the medium, so to speak, by which Rousseau has left his marc on modern social science". Dawe
(1980, pp. 479-502), por sua vez, trata de aproximar Durkheim antes a Hobbes. Parece-me que a percepção de Alan Dawe decorre do fato de que,
caindo ele próprio na armadilha do utilitarismo, equaciona o problema da ordem, reconhecido como o problema central da sociologia, à
formulação hobbesiana. Para uma discussão cuidadosa das convergências e divergências entre Rousseau e Durkheim, veja-se Steven Lukes (1975,
especialmente pp. 283-4 ). Quanto à dimensão hobbesiana da obra de Weber, ela é sobretudo visível na centralidade dos conceitos de "combate",
"poder" e "dominação" na sua sociologia geral, assim como na importância crucial da monopolização da violência para a manutenção de uma
ordem política legítima. Cf. Max Weber (1978).
 
7 - Em artigo sugestivo, Dumont (1983) chama a atenção para as mutações da palavra "valor" na linguagem comum: a expressão, que no latim
dizia respeito ao vigor, à força e à saúde, na Idade Média significava a bravura guerreira; já no mundo contemporâneo, o valor simboliza, quase
sempre, a capacidade do dinheiro de medir todas as coisas, isto é, alude à potencialidade de troca.
 
8 - Sobre a centralidade do par dicotômico "comunidade/sociedade" no pensamento sociológico clássico, veja-se Robert Nisbet (1966).
 
9 – Sobre o culto ao individualismo como uma nova forma, de religião, como o "cimento" da solidariedade social no mundo moderno, veja-se E.
Durkheim (1969).
 
10 - Para uma discussão estimulante que diferencia logicamente o pressuposto teórico coletivista (que ele aproxima ao determinismo) de
pressupostos normativos e não-racionais de ação, veja-se J. Alexander (1982a). E para uma discussão específica dos pressupostos sobre a natureza
da ação e sobre a natureza da ordem social em Durkheim, veja-se Alexander (1982b). Este autor vê uma descontinuidade radical entre os supostos
metateóricos das obras de juventude de Durkheirri e seus últimos trabalhos. Sem acentuar a idéia de uma "ruptura radical", Lukes chama a atenção
para uma clara mudança de ênfase na obra de Durkheim, que inicialmente privilegia explicações de cunho determinista-estrutural, para se mover
progressivamente em direção a uma orientação idealista na explicação dos fenômenos sociais. Conforme salienta este autor, o realismo sociológico
de Durkheim levou-o a "reificar" ou a "endeusar" a sociedade, a tratá-la como um deus ex-machina (Lukes, 1975, pp. 34-5).
 
11 - A afirmação de Durkheim de que os fatos econômicos compartilham algo com os fatos estudados pela sociologia, tais como a moralidade e a
religião, na medida em que ambas essas disciplinas lidam com idéias e opiniões, não invalida a defesa que ele faz de um idéias único de ciência.
Embora a natureza dos "fatos" possa diferenciar formas de ciência, todas elas operam com os mesmos princípios de causação, as mesmas noções
de regularidade e lei.
 
12 - Veja-se, a propósito, Louis Dumont (1970).
 
13 - Embora a possibilidade de tipificar a dimensão motivacional da ação em Weber pressuponha a operação de mecanismos psicológicos, isto não
significa que o método de compreensão que ele advoga possa ser reduzido a um psicologismo. Conforme observa Wrong (1970, pp. 1-76,
especialmente pp. 22-3), o que o método compreensivo supõe é que os objetivos e as avaliações do ator (seu sentido subjetivo) são "causas
eficientes" de seu comportamento. Não há uma psicologia da motivação em Weber, que, na verdade, via como suspeita uma certa tendência da
psicologia de então ao reducionismo biológico. Veja-se Max Weber (1978, pp. 18-9 ) .
 
14 - A idéia de uma responsabilidade individual inalienável, de um compromisso ético, aparece com freqüêmcia nos trabalhos de Weber. Veja-se,
por exemplo, Weber (1946a). Sobre a postura existencialista de Weber, vejase R. Aron (1967, pp. 497-583 ).
 
15 - Carta de Weber a R. Liefmann, citada em Mommsen (1965, p . 25).
 
16 - Conforme observa Aron (1967, p. 519, tradução minha): “O conceito de tipo ideal se situa no ponto de confluência de diversas tendências do
pensamento weberiano. O tipo ideal está ligado à noção de compreensão, dado que todo tipo ideal é uma organização de relações inteligíveis
próprias a um conjunto histórico ou a uma seqüência de eventos. Por outro lado, o tipo ideal está ligado àquilo que é característico à sociedade e à
ciência moderna, a saber, o processo de racionalização. A construção dos tipos ideais é uma expressão do esforço de todas as disciplinas científicas
no sentido de tornar inteligível a matéria, evidenciando sua racionalidade interna, eventualmente construindo essa racionalidade a partir de um
material semi-informe. Por fim, o tipo ideal se liga à concepção analítica e parcial da causalidade (...)”.
 
17 - A complexa interação entre fatores estruturais por um lado, e atitudes e valores por outro, transparece de maneira exemplar na comparação que
Weber (1946b) faz entre a sociedade alemã e a norte-americana. Essa percepção plural e complexa da causalidade tem contribuído, a meu ver, para
a diversidade de interpretações correntes da sociologia de Weber. Alexander observa que "nenhuma literatura de interpretação tem sido mais



contraditória que a weberiana". Para uma boa síntese das principais linhas de interpretação da obra de Weber, veja-se Jeffrey Alexander (1983, pp.
129-30).
 
18 - Offe (1983), por exemplo, retoma Durkheim e Polanyi para discutir a "desmercantilização" do trabalho no capitalismo avançado.
 
19 - Veja-se, por exemplo, Douglas Kellner (1985).
 
20 - Veja-se, por exemplo, Peter Ordeshook (1986 ).
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