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PREFÁCIO 

A leitura revela traços de personalidade? E se a leitura for plural, 
múltipla, diversa em termos de assuntos e ideologia? Expressa falta de 
personalidade ou pensamento múltiplo e tolerante com a diversidade? 

Necessitamos ter empatia com outras pessoas – e os livros nos permite 
isso. Ao nos colocarmos no lugar dos outros imaginamos como eles se sentem 
naquela posição. Essa postura é favorável, seja à solidariedade e à 
cooperação, seja para fazer negócio com uma proposta boa para ambos: o 
comprador e o vendedor. 

Cada qual tem suas preferências pessoais, mas se há critérios 
subjetivos para avaliar um livro, quando ele entra na memória afetiva e 
jamais sai, há também critérios objetivos para fazer uma resenha de um livro.  

O método para escrever resenhas, aprendido com um mestre e 
transmitido para meus alunos, tem quatro passos: 

• Primeiro, contextualize o livro dentro de algum debate, mostrando qual 
é o “estado-da-arte”. 

• Segundo, resuma o dito por o(s) autor(es) em suas próprias palavras, 
sem nenhum adjetivo. 

• Terceiro, confronte a segunda parte com a primeira, isto é, mostre o 
avanço do autor em relação ao debate. 

• Quarto e último, conclua avaliando o que ele poderia ter avançado e 
não o fez. Desse modo, o autor da resenha apresenta sua contribuição 
original ao debate. Só! 

Ao se aproximar a data do nono aniversário do meu blog pessoal, 
surpreendentemente, constatei ter publicado trezentos e trinta artigos-
resenhas. Ele me incentivou a leitura e o compartilhamento de minhas 
impressões a respeito de livros. Estes dividem com a música e o cinema 
minhas preferências de lazer. Sim, há tempos descobri o modo profissional de 
fazer o que faria de graça (ler) e ainda me pagarem por isso! 

Misturo fazer e lazer: gosto de compartilhar tudo apreciado por mim. 
Vou aprendendo com a vida – e as leituras – e devolvo à sociedade, isto é, 
para quem quiser ler, o aprendido a partir de ensino público gratuito. 
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O blog se tornou um grande banco de dados e informações. Uso-o para 
organizar aulas e palestras. E, agora, livros. 

Receio perder a memória... Por isso registro por escrito minhas 
impressões de leitura ao resenhar os livros lidos. 

Resolvi fazer coletâneas com as diversas resenhas postadas. Nomeei 
“Leituras de Cabeceira” pelo meu hábito de ler sempre antes de dormir. 
“Cabeceira” é um substantivo feminino sugestivo de metáforas válidas para o 
sentido da coletânea: 

1. em sentido lato, lado, parte ou extremidade de algo que corresponde à 
cabeça, a frente, a dianteira 

2. p.ext. topo, extremidade ou parte mais alta 

2.1.extremidade de uma mesa retangular ou oval 

2.2.posição ou lugar de maior destaque, junto à mesa de uma refeição ou 
reunião, ou o que é ocupado pela(s) pessoa(s) mais importante(s) 

3. (1546) parte da cama em que se repousa a cabeça, ao deitar-se 

4. travesseiro, almofada para apoiar a cabeça 

4.1.p.ext. qualquer outro objeto feito ou us. para apoiar a cabeça durante o 
sono 

5. parte do local da sepultura correspondente ao lado para o qual está voltada a 
cabeça do morto 

6. p.ext. lápide colocada, ger. em posição vertical, nesse lugar, contendo 
inscrições acerca do defunto 

7. início, ou os primeiros itens, de uma lista, rol ou relação 

8. arq local no interior de uma igreja, ger. de forma semicircular e mais elevado 
que os outros recintos, situado na extremidade da nave principal, onde se 
encontra o altar-mor 

9. enc m.q. cabeçada (no sentido de 'cordão ou debrum') 

10. gráf m.q. cabeça (no sentido de 'as primeiras linhas') 

11. (1710) B nascente de um rio, riacho; local em que está situada ou a região 
circunvizinha (mais us. no pl.) ‹o rio é pequeno e seca nas suas c.› 

12. B conjunto das melhores reses, mais crescidas ou desenvolvidas, de uma 
boiada (mais us. no pl.) 

13. B numa boiada, tropa ou rebanho, os animais que seguem à frente 
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14. PA (Marajó) parte do campo onde pasta o gado, distante do prédio principal 
da fazenda 

15. etn; MA no bumba meu boi, toada ou cantiga executada pelo amo 

16. MT trecho de mata coberto com buritis e onde há nascente(s) de rio(s) ou 
córrego(s) 

Como substantivo masculino (1557): 

17. chefe, líder, comandante, dirigente; cabeça 

18. B (reg.) vaqueiro que segue à frente da boiada ou ao lado da parte dianteira 
desta, logo atrás do guia e tange os animais 

O “livro de cabeceira” é aquele de leitura inesquecível ou memorável. 
Renovaremos sempre o interesse antes vivenciado com uma releitura de seu 
conteúdo através de uma breve resenha. Aqui, além das minhas, compilarei 
resumos e artigos-resenhas de outros autores, publicados na imprensa, e 
adequados ao uso didático. 

Essa coletânea, um guia/amostra de sugestões de leituras, é composta 
pelos seguintes volumes por ordem alfabética: 

• Arte de Comunicar 

• Arte do Roteiro 

• Biografia e Futebol 

• Ciência e Filosofia da Mente 

• Economia  

• Economia Mundial 

• Finanças 

• História do Brasil 

• História dos Povos  

• História Geral 

• Política  

• Sociologia e Comportamentos 
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Em Leituras de Cabeceira, o ensinamento básico a ser lembrado estará 
sempre à mão, no iPad ou tablet, para consultas e leituras oportunas. Quem 
quiser baixá-lo, clique em: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/
obras-quase-completas/  

Seus leitores terão a oportunidade de trocar impressões com outras 
pessoas, incentivando ao interlocutor o avaliar. Se essa leitura for realizada 
com inteligência e maturidade, devido à seleção de autores produtores de 
reflexões sábias, a pessoa será incentivada a ser melhor – e mais culta. 

Então, indicar leituras de certos livros tem papel educativo. O mundo 
será melhor com maior escolarização da população e formação de leitores. 

Este é o propósito de organizar essa série de coletâneas com as 
resenhas publicadas no blog Cidadania & Cultura: colaborar para a formação 
de cidadãos completos, conscientes tanto de seus direitos civis, políticos, 
sociais e econômicos, quanto da necessidade do cumprimento de seus deveres 
éticos e democráticos. Aliás, estudar não é um direito a ser exercido ou não, 
mas é sim uma obrigação de todo cidadão! 

Eu me apresento aqui como quem compila. O compilador enfeixa, em 
uma única obra, textos, documentos e extratos provenientes de origens 
diversas. Em sentido pejorativo, acusa-se o compilador de ser um indivíduo 
cuja tarefa é meramente estruturar um texto sem interesse por se tratar de 
mero empréstimo de ideias ou passagens de outros autores ou de outras 
obras. Parodiando Lavoisier, “no processador de texto nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”. No entanto, graças a esses sistemáticos estudos 
de obras de outros autores, ao longo de minha vida, pude escrever com 
criatividade alguma reflexão própria. 

https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/obras-quase-completas/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/obras-quase-completas/
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Parte I -  
SOCIOLOGIA 



  10

Conceitos Essenciais da Sociologia 

Anthony Giddens e Philip W. Sutton escreveram o livro introdutório 
Conceitos Essenciais da Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São 
Paulo: Editora Unesp Digital, 2017). Sua leitura me ajudou a entender alguns 
conceitos necessários para eu refletir sobre a Complexidade Brasileira, 
desafio intelectual aceito por mim. Escrevi um livro com minhas reflexões a 
respeito da difícil resposta à pergunta-chave: que País é este?! 

Inicio pela dicotomia conceitual alicerçada nas tentativas da Sociologia 
de compreender o equilíbrio relativo entre a influência da sociedade no 
indivíduo (estrutura) e a liberdade do indivíduo para agir e influenciar a 
sociedade (ação). 

Embora as questões sobre liberdade humana façam parte de debates 
filosóficos durante séculos, na Sociologia ela é traduzida no “problema” da 
ação e estrutura. O problema em si é resultado direto da antiga insistência 
dos sociólogos de haver de fato coisas como sociedade e forças sociais 
limitando a liberdade e as escolhas individuais.  

Herbert Spencer e August Comte viam as estruturas sociais como 
grupos, coletividades e agregações de indivíduos, porém foi a ideia de fatos 
sociais e de sociedade como uma entidade em direito próprio desenvolvida 
por Durkheim a delineadora da matéria da nova disciplina. O tipo de 
Sociologia surgido se concentrava em como os indivíduos são moldados e 
influenciados pelas estruturas sociais, para todos os fins e propósitos, 
externas a eles e fora de seu controle.  

No funcionalismo do século XX, Talcott Parsons desenvolveu uma teoria 
da ação. Apresentou as estruturas sociais de forma menos “coisificada” e mais 
aproximada de padrões de diretrizes e expectativas normativas regendo o 
comportamento aceitável. 

Nos anos 1960, o pêndulo oscilou na direção contrária às teorias 
pautadas na estrutura. As ideias estruturalistas deixavam pouco espaço para 
as ações criativas de indivíduos. Muitos sociólogos se voltaram para 
perspectivas mais concentradas na ação, por exemplo, o interacionismo 
simbólico, a fenomenologia e a etnometodologia.  

Essa mudança na direção da perspectiva do ator (tomador de decisões) 
fazia parte de um novo pluralismo teórico hoje vivenciado pelos estudantes de 
Sociologia como algo corriqueiro. No entanto, desde os anos 1980 há 
tentativas de integrar teoricamente estrutura e ação. 
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Estrutura/ação é uma das diversas dicotomias conceituais relacionadas 
na Sociologia, incluindo macro/micro e sociedade/indivíduo. A distinção 
estrutura/ação talvez seja a divisão mais duradoura.  

Na verdade, há “duas Sociologias”, com temas, métodos de pesquisa e 
padrões de provas contrastantes. Ater-se à ideia de ação/estrutura é 
fundamental para a prática do fazer da Sociologia. 

Os estudiosos das estruturas sociais observariam fenômenos em larga 
escala em um nível macro, ignorando a ação individual. Enquanto isso, os 
estudiosos da ação se concentrariam apenas nas ações individuais em um 
nível micro.  

Essa não é uma má regra geral, mas há interações e relacionamentos 
estruturados no nível macro envolvendo o estudo de ações individuais. 
Reciprocamente, não só indivíduos, mas também entidades coletivas como 
sindicatos, movimentos sociais e corporações “agem” e, portanto, exercitam 
a ação criativa na formação da vida social. Assim sendo, a dicotomia 
estrutura/ação não se orienta nitidamente pela distinção macro/micro. 

As estruturas sociais como o sistema de classes, a família ou a 
economia são construídas a partir de interações sociais resistentes, mas 
também evolutivas com o passar do tempo. Por exemplo, o sistema de classes 
mudou significativamente como consequência do aumento geral nos níveis de 
renda, formas concorrentes de identidade (como gênero e etnia) e a criação 
de novos tipos de ocupação e emprego. Entretanto, ainda existe um sistema 
de classes no qual as pessoas nascem. Exerce um efeito decisivo em suas 
oportunidades de vida. 

Da mesma maneira, a vida familiar hoje é muito mais diversificada se 
comparada há até mesmo cinquenta anos, porque: 

1. as sociedades se tornaram multiculturais,  

2. um número maior de mulheres casadas ingressa no mercado de 
trabalho,  

3. os índices de divórcio aumentam vertiginosamente. 

Porém, todas as famílias continuam executando funções importantes 
como a socialização. Esta proporciona o treino necessário para a vida em 
sociedade. Em um nível geral, portanto, as estruturas sociais criam ordem e 
organizam as diversas esferas dentro da sociedade. 

Para alguns, é difícil aceitar o conceito de estrutura social. Na melhor 
das hipóteses, as estruturas sociais são vistas como conceitos heurísticos, 
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ficções construtivas criadas por sociólogos para ajudar seus estudos e, na pior, 
a concretização ilegítima como “coisas” daquilo que, na realidade, são 
conjuntos fluidos de relações sociais.  

Um dos elementos-chave do interacionismo é a interpretação de 
situações influenciadas umas por outras. Elas envolvem uma certa 
reflexividade. Logo, os tipos de estruturas fixas e organizadoras propostos 
pelos teóricos estruturais são muito mais maleáveis, não permanentes e 
abertos a mudanças do que se poderia supor.  Rapidamente, estruturas e 
instituições sociais aparentemente sólidas podem se desintegrar diante da 
ação criativa individual e da ação coletiva. 

A separação de “duas Sociologias” foi vista como um problema para a 
disciplina. Estudar estrutura sem ação e ação sem estrutura limitaria a 
imaginação sociológica a análises parciais da realidade social. A solução 
parecia ser encontrar uma maneira produtiva de combinar ação/estrutura, o 
que preserva as melhores descobertas de ambas ao mesmo tempo capaz de 
transcender a dicotomia.  

O estudo de sistema complexo emergente de múltiplas interações 
entre seus diversos componentes envolve diversos níveis de escala de análises. 
Há uma retroalimentação dinâmica das lógicas de ações individuais sob regras 
de comportamento e instituições coletivas, contestadas ou não, em 
dependência de trajetória caótica ao se afastar das condições iniciais. 

Marx argumenta: as pessoas fazem a história (ação), mas não o fazem 
em circunstâncias escolhidas livremente (estrutura). A Teoria da Estruturação 
de Giddens (1984) deve um pouco a essa ideia.  

Estrutura e ação implicam uma à outra. A estrutura é viabilizadora, 
não apenas restritiva. Ela torna a ação criativa possível, porém, as ações 
repetidas de muitos indivíduos funcionam para reproduzir e mudar a 
estrutura social. O foco da Teoria da Estruturação são as práticas sociais 
“organizadas pelo tempo e espaço”. Através delas essas estruturas sociais são 
reproduzidas. No entanto, Giddens vê a “estrutura” como as regras e os 
recursos capazes de possibilitar as práticas sociais se reproduzirem ao longo 
do tempo, não como forças externas abstratas, dominantes. Essa “dualidade 
da estrutura” é uma maneira de repensar a dicotomia anterior. 

A teorização de Pierre Bourdieu também é explicitamente direcionada 
para estreitar a divisão estrutura-ação. Para tanto, usa o conceito de prática. 
As pessoas possuem estruturas mentais incrustadas, internalizadas – seu 
“habitus”. Eles permitem elas lidarem com o mundo social e o 
compreenderem.  



  13

O habitus é produto de um longo período gasto habitando o mundo 
social a partir de uma posição específica, por exemplo, como uma localização 
de classe. O habitus individual, em consequência, varia consideravelmente. 
Assim como Giddens, Bourdieu observa diversas práticas advindas disso, mas, 
para ele, a prática sempre ocorre dentro de um “campo” – uma esfera da vida 
ou setor da sociedade como arte, economia, política, educação, e assim por 
diante.  

Os campos são arenas de batalhas competitivas nas quais uma 
variedade de recursos (tipos de capital) é usada. Dessa forma, segundo esse 
modelo, estrutura e ação são mais uma vez analisados como intimamente 
relacionados, não opostos. 

É pouco provável o problema de estrutura e ação um dia ser 
solucionado de modo a agradar a todos. Em teorias recentes, Giddens 
trabalha pela perspectiva da ação, enquanto a teoria de Bourdieu continua 
mais próxima de um posicionamento estrutural. Ainda se debate se algum 
deles obteve ou não alguma integração genuína. No futuro, será possível ver 
estudos mais empíricos e históricos capazes de lançar luz ao equilíbrio 
relativo entre estrutura e ação em períodos históricos específicos, em 
determinadas sociedades e esferas da vida social. 

Por exemplo, ao refutar a ideia de as estruturas, como a classe social, 
entrarem em colapso, e ao admitir formas de identidade altamente 
individualizadas, a estrutura social continua tendo uma enorme participação 
na formação das escolhas e oportunidades disponíveis para as pessoas. 
Contudo, a estrutura não determina completamente o habitus nem as 
inclinações das pessoas. Elas se comprometem ativamente com seu contexto 
estrutural, institucional, histórico e cultural e, nesse processo, formam 
percepções de seu posicionamento dentro da estrutura social. Como 
resultado, chegam às decisões sobre qual via ou caminho escolher em 
encruzilhadas. 

Reflexividade 

Anthony Giddens e Philip W. Sutton, no livro Conceitos Essenciais da 
Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São Paulo: Editora Unesp 
Digital, 2017), acham a definição prática de reflexividade dizer respeito à 
caracterização da relação entre conhecimento e sociedade e/ou pesquisador 
e sujeito, focando na reflexão contínua dos atores sociais em si mesmos e seu 
contexto social. 

A reflexividade está ligada às ideias de reflexão ou autorreflexão e, 
portanto, tem uma história muito longa. Contudo, sua aplicação nas ciências 
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sociais remonta às ideias de sobre o eu social [social self], à abordagem 
construcionista social e a alguns trabalhos antigos sobre profecias 
autorrealizáveis e autoderrotistas.  

Alguns autores rejeitavam a ideia de o eu individual ser inato. Em vez 
disso, argumentavam o eu [self] ser criado por meio da interação social com 
outros, pois as pessoas passam a ver a si mesmas da forma como os outros as 
veem. Segundo essa teoria, essa interação contínua entre o organismo 
humano biológico e o ambiente social de outras pessoas produz um eu de 
duas partes consistindo de:  

1. um “eu” [“I”] e  

2. um “mim” [“me”]. 

Ambos vivem em constante diálogo interno com o indivíduo. Essa 
reflexividade individual se constitui no pano de fundo da interação social 
genuína.  

Entretanto, a reflexividade individual e social se tornou mais central 
para a teoria social a partir do final do século XX. Outras ideias teóricas 
ampliaram o conceito de reflexividade do nível individual para o social, 
enquanto uma ênfase renovada nos métodos de pesquisa qualitativos atraiu 
atenção para a natureza fundamentalmente reflexiva da vida social per se. A 
existência da reflexividade individual e social fatalmente acabou com 
qualquer vestígio de positivismo na Sociologia. 

Há uma distinção básica entre duas abordagens de pesquisa: 

1. umas buscam o conhecimento profundo explorando o raciocínio e os 
processos de tomada de decisão (qualitativas) e  

2. outras fazem vasto uso de medidas para quantificar os fenômenos 
sociais (quantitativas). 

Para a tradição interacionista simbólica como um todo, o processo de 
construção do “eu” [self] torna os seres humanos “reflexivos” – ativamente 
engajados na vida social e, ao mesmo tempo, capazes de refletir sobre ela. A 
reflexividade individual significa agentes humanos ativos conseguirem 
surpreender as previsões dos cientistas sobre como irão ou deveriam se 
comportar. Demonstra ainda aquela coisa chamada “sociedade” ser uma 
contínua construção social e não uma entidade fixa, objetiva, desvinculada 
dos indivíduos.  

As profecias autorrealizáveis também ilustram algumas das 
consequências da reflexividade. Por exemplo, boatos de problemas em um 
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banco solidamente seguro podem fazer os investidores se apressarem para 
sacar seu dinheiro. Isto, por sua vez, concretiza a falsa profecia levando o 
banco a de fato ter problemas.  

Conhecimento e informação de todos os tipos têm o poder de:  

1. alterar os processos de tomada de decisões das pessoas e  

2. conduzir a ações imprevisíveis. 

A reflexividade é um conceito-chave de compreensão das sociedades 
contemporâneas. A modernidade “tardia” é um contexto social 
“destradicionalizado”, quando os indivíduos são isolados da estrutura social e, 
em consequência, forçados a serem continuamente reflexivos em relação à 
própria vida e identidade.  

Essa forma emergente de sociedade é denominada de “modernização 
reflexiva” ou “segunda modernidade”, além da forma industrial. As 
consequências dessa reflexividade intensificada para a prática da pesquisa são 
supostamente profundas.  

As descobertas da pesquisa sociológica se tornam parte da reserva de 
conhecimento da sociedade. Esse conhecimento é retido pelos indivíduos e 
sustenta sua tomada de decisões. O tipo de efeito recursivo evidente nas 
profecias autorrealizáveis e autoderrotistas se torna parte integrante da 
vida social como tal.  

Dessa forma, uma abordagem meramente positivista baseada no 
estudo objetivo do mundo externo “lá fora” [“o que é”] parece equivocada, 
na medida em que a lacuna entre pesquisador e sujeito da pesquisa é erodida 
se ele se move para inovar em normas [“o que deveria ser”].  

Da mesma maneira, os métodos adotados por sociólogos precisam 
refletir isso. Por esse motivo, os métodos qualitativos como pesquisa 
biográfica, história oral e inclusão da biografia do próprio pesquisador no 
processo de pesquisa crescem em aceitação. O conceito de reflexividade se 
tornou fundamental para a criação de teorias sociais e para os métodos de 
pesquisa sociológica, enfatizando as inevitáveis conexões entre ambos. 

A teoria de modernização reflexiva e a intensificação da 
individualização pressuposta por ela ficam sujeitas às críticas empíricas. 
Embora algumas mudanças sociais descritas pela teoria sejam incontestáveis – 
a diversificação da vida em família, mudanças nas taxas de casamentos e 
divórcios, por exemplo –, a ideia de a sociedade industrial ter viabilizado uma 
nova forma de modernidade reflexiva é polêmica.  
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Administrar riscos realmente se tornou o novo princípio de organização 
das sociedades contemporâneas? Os processos de produção industrial agora 
estão em escopo global, com a maior parte da manufatura ocorrendo em 
países em desenvolvimento. Então, é contestável a visão de o capitalismo 
industrial continuar sendo a melhor caracterização das sociedades hoje.  

A tese de individualização e maior reflexividade também pode ser 
exagerada. Mesmo quando as pessoas não se identificam conscientemente 
com uma classe social, de forma muito parecida como ocorria na primeira 
metade do século XX, não é certo afirmar sua vida e as oportunidades de vida 
não serem mais influenciadas por posicionamento de classe. Houve uma forte 
reação contra a tese de individualização quando os sociólogos demonstraram 
a contínua proeminência da classe. 

A adoção da reflexividade na pesquisa sociológica também foi recebida 
de formas diferentes. Para alguns, o ímpeto de incluir a biografia do próprio 
pesquisador no processo de pesquisa pode facilmente levar a desvios para 
auto complacência e descrições irrelevantes de detalhes pessoais.  

Além disso, o foco na reflexividade pode conduzir a um processo 
interminável de reflexão sobre reflexão e interpretação sobre interpretação. 
Isso traz o risco de paralisar os pesquisadores pegos em uma prática própria 
em detrimento da verdadeira tarefa da Sociologia, ou seja, produzir 
conhecimento válido e confiável da vida social a fim de compreendê-la e 
explicá-la melhor.  

Também não fica claro como a prática da pesquisa reflexiva poderia 
ser aplicada às pesquisas sociais. Qual seria a atitude em larga escala ainda 
necessária se quisermos descobrir os padrões e as regularidades constituintes 
da base das sociedades? 

Métodos de pesquisa mais reflexivos não necessariamente endossam a 
teoria de modernização reflexiva ou a tese de destradicionalização. Para 
muitos pesquisadores, a reflexividade é apenas parte da forma como eles 
abordam a tarefa de estudar a sociedade, forma esta que os ajuda a se 
conscientizarem melhor de suas próprias inclinações e pressuposições 
teóricas. Sem dúvida, uma dose de reflexividade pode ser muito saudável 
para pesquisadores sem costume de refletir sobre seus arraigados hábitos e 
práticas. 

Vale ter uma ideia sobre o significado para um pesquisador levar a si 
mesmo para o processo de pesquisa. Contudo, nem todos os sociólogos são a 
favor de pesquisadores expor detalhes pessoais e biográficos como parte de 
seus estudos, o que pode parecer autocomplacente e talvez irrelevante. 
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Entretanto, atualmente, pesquisadores mais novos estão procurando cada vez 
mais incluir a reflexividade em seus projetos de pesquisa. 

É positiva a reflexão explícita sobre o parti pris por parte de cada 
autor.  O leitor identificará e entenderá mais a posição, atitude, opinião ou 
opção decidida ou assumida de maneira antecipada ou preconcebida. E 
reagirá com prevenção a respeito, com a necessária cautela de evitar a 
Falácia Genética: quando um argumento é desvalorizado ou defendido não por 
seu mérito, mas somente por causa da origem do pensamento da pessoa a 
defende-lo. 

Classe 

Anthony Giddens e Philip W. Sutton, no livro Conceitos Essenciais da 
Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São Paulo: Editora Unesp 
Digital, 2017), definem classe como a posição econômica relativa de grandes 
grupos sociais, definida em relação à ocupação, posse de propriedades e 
riqueza ou escolhas de estilo de vida. 

É antiga a discordância entre sociólogos sobre classe social, desde o 
surgimento das diferentes teorias e abordagens de Karl Marx e Max Weber. 
Para Marx, define-se classe como um grupo de pessoas possuidoras de uma 
relação comum com os meios de produção – sem delongas, ou são 
proprietários ou não proprietários – e os sistemas de classe, portanto, 
abrangem a maior parte da história humana.  

Nas sociedades pré-industriais, as duas principais classes eram  

1. a de proprietários de terras (aristocratas, nobres ou donos de 
escravos),  

2. a de trabalhadores na terra (servos, escravos e camponeses livres).  

Já nas sociedades capitalistas, fábricas, escritórios, equipamentos e o 
capital necessário para comprá-los se tornaram mais importantes se 
comparados à terra. Então, as duas principais classes se tornaram:  

1. as de quem possui os novos meios de produção – os capitalistas – e  

2. as de quem ganha a vida vendendo o potencial de trabalho para 
aqueles – a classe trabalhadora ou o proletariado. 

Também para Weber, classe se baseia em condições econômicas 
estipuladas de maneira objetiva, porém para ele havia uma série de fatores 
econômicos tão importantes quanto isso. As divisões de classe resultam não só 
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da propriedade ou ausência dela, mas também de habilidades e 
qualificações, as quais afetam os tipos de trabalho capazes de serem 
assumidos pelas pessoas.  

A posição dentro do mercado de trabalho influencia fortemente as 
oportunidades de vida das pessoas. As ocupações gerenciais e profissionais 
trazem salários mais altos, melhores condições de trabalho e mais “regalias” 
do que o trabalho na linha de montagem industrial ou administrativo.  

Da mesma maneira, profissionais capacitados são, em geral, mais bem 
pagos do que os que possuem trabalhos que exigem pouca ou nenhuma 
qualificação. A posição de classe é, em consequência, determinada por um 
conjunto de fatores bastante complexos e não pode ser reduzida à mera 
propriedade dos meios de produção.  

Weber fez ainda uma distinção entre classe e status, sendo este 
formado a partir das percepções de outras pessoas e não da situação 
econômica objetiva de um indivíduo. Nos últimos anos, o debate se 
concentrou na possibilidade de a classe estar em declínio em significado 
prático e se os esquemas de classe também deveriam incluir preferências dos 
consumidores e outros fatores culturais. 

A maioria dos sociólogos hoje concordaria a classe social ser uma forma 
de estratificação social que caracteriza os países modernos e industrializados 
do mundo, ainda que tenha se difundido para outras sociedades com o avanço 
do capitalismo. Classes são grandes grupos de pessoas a compartilharem os 
mesmos recursos econômicos. Estes, por sua vez, influenciam totalmente o 
tipo de estilo de vida levado por elas. A posse de riqueza e a ocupação são 
as principais bases das diferenças de classes.  

Os sociólogos, de modo geral, concordam classe é a mais fluida forma 
de estratificação, porque:  

1. as classes não são entidades legais,  

2. as fronteiras entre elas não são fixas e  

3. não há restrições para casamentos entre pessoas de classes diferentes.  

Pesquisas mostram também a posição de classe de nascença poder até 
limitar, mas não impedir o movimento das pessoas pelos sistemas de classe. 

Estudos da mobilidade social mostram: as pessoas podem alcançar, e 
alcançam, a sua posição de classe, e isso nitidamente contradiz, por exemplo, 
o sistema indiano de castas. Este não permite esse movimento.  
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Os sistemas de classe são impessoais e a posição individual de classe é 
objetiva, não relacionada às suas relações pessoais. Estas costumam formar 
uma área da vida bastante distinta. Estudos teóricos e empíricos investigaram 
as conexões entre posição de classe e outras dimensões da vida social, como 
padrões de voto, saúde e conhecimento educacional.  

Os sociólogos tentaram mapear a estrutura de classe das sociedades 
modernas criando esquemas capazes de captarem o máximo de estrutura 
ocupacional possível dentro do mínimo de categorias necessárias. Os 
sociólogos costumam usar a ocupação como amplo indicador de classe social 
porque as pesquisas mostram os indivíduos com a mesma ocupação tenderem 
a: 

1. vivenciar estilos de vida parecidos e  

2. apresentar oportunidades de vida semelhantes. 

Os esquemas “relacionais” de classes são preferidos por muitos 
analistas de classe. Eles trazem à tona algumas das mudanças de tensões e 
desigualdades dentro da sociedade, bem como mudanças de categorias de 
emprego e novas tendências ocupacionais. 

 John Goldthorpe trabalhou no estudo de classes durante muitos anos e 
criou um esquema weberiano a ser aplicado em pesquisas empíricas. O 
esquema de classes de Goldthorpe foi criado não como uma hierarquia, mas 
como uma representação da natureza “relacional” da estrutura 
contemporânea de classes.  

Seu esquema original identificou a localização da classe com base na 
situação do mercado e do trabalho. A situação do mercado está ligada aos 
níveis salariais, segurança do emprego e perspectivas de progresso, ao passo 
que a situação do trabalho se concentra em questões como controle, poder e 
autoridade. Mais recentemente, Goldthorpe (2000) enfatizou as relações de 
emprego em vez da “situação do trabalho”, chamando a atenção para os 
diferentes tipos de contratos de trabalho. 

A teoria e a análise de classes possuem uma longa história na 
Sociologia, porém enfrentam críticas desde a década de 1980 por parte de 
sociólogos. Eles acreditam na perda de significado de classe. A globalização 
produziu uma divisão do trabalho global na qual as principais desigualdades 
ocorrem entre um país e outro, e não dentro dos Estados-nação. Os países 
desenvolvidos se tornaram sociedades pós-industriais baseadas em ocupações 
na área de serviços e na crescente individualização. Segundo eles, isso 
resultou no surgimento do convencionalismo do status, um sistema de 
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desigualdade baseado no consumismo e nas escolhas de estilo de vida em vez 
de classe social. 

Para outros, a expansão da educação superior e a ampliação das 
oportunidades por ela proporcionadas, além de muitos outros 
empreendimentos bem-sucedidos, alguns deles usando novas tecnologias 
como a internet, e transitando pelo sistema de classes, são provas de mais 
mobilidade social e de um movimento fluido entre as classes. Mais uma vez, o 
resultado é um enfraquecimento das comunidades baseadas em classe e da 
identificação de classe. A classe ficou menos importante para as pessoas 
dando lugar a gênero, etnia, sexualidade e afiliação política como fontes de 
identidade. 

Outro problema das análises sobre classe é a sua incapacidade de lidar 
adequadamente com gênero, baseando-se no status de classe derivado do 
“chefe da família”, partindo-se do pressuposto de o homem sustentar a casa. 
Portanto, deduz-se qual é a posição de classe da mulher a partir da posição 
de classe de seu parceiro. Essa situação pode ter funcionado no início do 
século XX, porém, quando mais mulheres casadas obtêm empregos 
remunerados, isso se tornou um dado pouco confiável. Também ficou muito 
difícil assimilar grupos como estudantes, aposentados, desempregados, entre 
outros, nas categorias de classe, implicando no esquema ser incompleto e 
parcial. 

Até seria possível admitir uma diminuição na identificação com as 
classes, porém isso não significa a classe também ter se tornado irrelevante 
na influência das oportunidades de vida das pessoas. De maneira subjetiva, as 
pessoas podem não se ver como pertencentes à classe trabalhadora, à classe 
média, e assim por diante, mas um considerável conjunto de pesquisas 
sociológicas continua a mostrar: a classe na qual nascemos é um forte 
determinante de nossas oportunidades de vida.  

As abordagens marxista e weberiana estão corretas em manter o foco 
no caráter objetivo da classe social se quisermos entender como e por que as 
desigualdades se perpetuam. Na verdade, as desigualdades entre ricos e 
pobres se acentuaram em muitos países desenvolvidos nos últimos trinta anos 
a despeito do crescimento de suas economias. 

De volta à distinção original de Weber entre classe e status, essas são 
duas formas relacionadas de estratificação, mas com resultados distintos. No 
Reino Unido, a posição econômica e as oportunidades de vida continuam 
sendo estratificadas por classe social, bem como as atitudes políticas 
esquerda-direita e as preferências eleitorais entre os dois principais partidos 
políticos (Conservador e Trabalhista).  
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Entretanto, estudo sugere os padrões de consumo cultural e a 
probabilidade de adotar atitudes libertárias ou autoritárias serem 
influenciados mais por status social do que por classe. No entanto, classe e 
status se relacionam de maneiras bastante complexas.  

Por exemplo, classe continua a ser o melhor previsor de valores 
políticos e preferências básicas do eleitor sobre questões materiais, mas o 
status influencia fortemente as atitudes das pessoas sobre “questões ligadas 
a ideais”, como censura, vigilância e ética. Por isso, a combinação dos 
efeitos de classe e status oferece maior potencial explicativo do que se 
lidássemos com cada tipo de estratificação separadamente. 

Considerando o número maior de teorias recentes sugerindo a perda 
gradual do significado de classe, alguns estudos se aprofundaram na 
experiência de classe em locais específicos. Um contraste fundamental 
identificado pelos estudiosos diferenciava:  

1. os que “lutam para lidar com os problemas” e  

2. os que “consegue lidar com os problemas”.  

Estes últimos possuíam um bom capital social (apoio de amigos e 
família), capital cultural (credenciais educacionais) e capital econômico 
(emprego, ainda que instável). Parece a classe social se manter ainda como 
um importante indicador objetivo das oportunidades de vida. 

Um problema de classificação binária é forçar um falso dilema, falsa 
dicotomia, terceiro excluído ou  
pensamento preto ou branco. Reduz tudo no âmbito da discussão a duas 
categorias opostas: ao rejeitar uma das opções, o interlocutor não teria 
alternativa a não ser aceitar a outra. 

Status 

Anthony Giddens e Philip W. Sutton, no livro Conceitos Essenciais da 
Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São Paulo: Editora Unesp 
Digital, 2017), definem status como honra ou prestígio atribuído a uma pessoa 
ou grupo social por outros membros da sociedade. 

Status social é um conceito básico em Sociologia, associado 
particularmente à tradição interacionista simbólica. Para Weber, status se 
refere [179] às diferenças entre grupos sociais de acordo com a honra ou o 
prestígio social recebido de outros.  
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Nas sociedades tradicionais, muitas vezes determinava-se o status com 
base no conhecimento direto de uma pessoa obtido por meio de interações 
realizadas pessoalmente em diferentes contextos no decorrer de alguns anos. 
Contudo, com o aumento nos níveis populacionais, foi ficando cada vez menos 
possível atribuir um status dessa maneira pessoal.  

Weber dizia o status ter passado, gradativamente, a ser expresso 
através dos modos de vida ou do chamado hoje de estilos de vida. Os 
símbolos de status de estilos de vida, como moradia e decoração interior, 
regras de vestuário, maneiras de falar e emprego, ajudam a influenciar a 
posição social de um indivíduo aos olhos de outras pessoas. Quem compartilha 
o mesmo status formam então uma comunidade com senso de identidade em 
comum. 

Para Max Weber, as sociedades são despedaçadas pela competição e 
por conflitos em busca de poder e recursos materiais. No entanto, ao 
contrário de Marx, para quem os conflitos de classe são a principal fonte de 
divisão na sociedade, Weber via a classe apenas como uma das bases dos 
conflitos, e talvez nem sequer a principal.  

As sociedades modernas estratificadas são multidimensionais. A 
compreensão delas não pode se reduzir a uma mera questão de classe, mas 
deve considerar também o status social e as afiliações “partidárias”: grupos e 
associações com ações coletivas para influenciar a sociedade.  

Como classe, status e partido se combinam e se sobrepõem, isso gera 
um panorama complexo da estrutura social, com diversas posições possíveis 
disponíveis dentro da sociedade. Enquanto para Marx as distinções de status 
são geradas por divisões de classe, e convivem em paralelo com elas, para 
Weber as posições de status quase sempre variam seja qual for a classe. A 
posse de riqueza normalmente confere um status elevado, mas nem sempre.  

Por exemplo, pode acontecer de indivíduos de famílias aristocráticas 
continuarem a usufruir de um elevado apreço social mesmo que percam o 
patrimônio e a fortuna familiar: status elevado, baixo capital econômico. Por 
outro lado, as celebridades modernas, conhecidas como os “famosos por 
serem famosos”, podem ser muito ricos, mas ao mesmo tempo vistos com 
desdém: status baixo, alto capital econômico. 

Os papéis sociais adotados dependem do status social, e o status social 
de uma pessoa pode ser diferente dependendo do contexto social.  

• Como estudante, por exemplo, uma pessoa tem um determinado status 
e deve agir de certas maneiras em um ambiente de sala de aula, porém 
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como filho ou filha, outro status passa a vigorar, e outras pessoas terão 
expectativas diferentes.  

• Da mesma forma, como um amigo, um indivíduo tem uma posição 
totalmente diferente na ordem social, e os papéis adotados mudam de 
acordo.  

Todos nós temos muitos status em ação ao mesmo tempo, e esse grupo 
de status é conhecido como “conjunto de status”.  

Os sociólogos também fazem uma distinção entre status atribuído e 
status adquirido.  

Um status atribuído é dado, muitas vezes com base em fatores 
biológicos, como sexo ou idade, como nos casos de “masculino” e 
“adolescente”.  

Um status adquirido é aquele obtido pelo próprio esforço de um 
indivíduo, por exemplo, um médico, atleta ou gerente. 

Ainda que gostemos de acreditar que os nossos status adquiridos são os 
mais importantes, há quem discorde. Em qualquer sociedade, alguns status 
têm prioridade sobre todos os outros, e esse “status principal”, em geral, 
determina a posição social geral de uma pessoa.  

É comum considerarem gênero e “raça” como status principais, 
embora não raro alguns achem que “desviante”, “ambientalista” ou “cristão” 
seriam os status principais de algumas pessoas.  

O prestígio atrelado a alguns status também muda com o tempo e isso 
ocorre muitas vezes por causa de ações diretas de grupos sociais. Houve um 
tempo em que o status de “negro” era negativo na Europa e na América do 
Norte segundo a designação feita pela cultura branca majoritária. Ser negro 
significava enfrentar preconceito, discriminação e estigma social.  

Durante um longo período, porém, os movimentos de direitos civis dos 
negros e as campanhas por direitos iguais recuperaram o conceito de “negro”, 
transformando-o em um status positivo e associando-o a uma história de 
orgulho e tradição cultural. O exemplo mostra até mesmo os status atribuídos 
estarem sujeitos à mudança de definição e avaliação social. 

Apesar da forte argumentação feita por Weber e por weberianos 
modernos de status ser tão significativo quanto classe social nos sistemas de 
estratificação, os críticos afirmam isso não dar o peso suficiente para o modo 
como a posição de classe continua a influenciar as oportunidades de vida.  
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Estudos sobre mobilidade social mostram: embora haja mais 
mobilidade hoje se comparado ao passado, na ponta mais baixa da estrutura 
de classe existe pouca constatação de mobilidade intergeracional ocorrendo 
com frequência. Em suma, classe é um determinante muito mais eficaz de 
posição e status social do que o contrário.  

De maneira análoga, é impossível ignorar o papel fundamental exercido 
por fatores econômicos na perpetuação das desigualdades sociais. De modo 
geral, os indivíduos que vivem em condições extremas de privação social e 
material não o fazem como uma escolha de estilo de vida. Na verdade, as 
circunstâncias vividas são limitadas por fatores relacionados à estrutura 
econômica e ocupacional. 

As sociedades modernas se tornaram sociedades de consumo, movidas 
à ininterrupta aquisição de bens materiais. Em alguns aspectos, as diferenças 
de classe são anuladas, por exemplo, pessoas de diferentes classes podem 
assistir aos mesmos programas de televisão ou comprar roupas no mesmo 
centro comercial. Contudo, as diferenças de classe também podem ser 
intensificadas por causa de variações em estilo de vida e “gosto” (Bourdieu, 
1986).  

Como as sociedades modernas ficaram mais voltadas para o consumo, 
pode-se dizer o status social ter se tornado mais, e não menos, significativo. 
Em uma sociedade de consumo, as pessoas estabelecem cada vez mais 
distinções de status por meio da compra e consumo de mercadorias como 
opções de estilo de vida.  

Isso resulta em maior individualização, bem como em uma 
desidentificação com classe social e outras identidades tradicionais. Isso não 
significa que classe social não seja um fator significativo, mas quer dizer, na 
realidade, as pessoas terem menos propensão a entendê-la como uma 
característica central de suas identidades pessoais.  

A inclinação para o consumismo permite haver diferenças de status 
muito mais diversificadas, complexas e sutis a serem feitas. Resulta em uma 
competição mais abrangente por status na sociedade como um todo. 

Por que as pessoas se importam com o status social? Como as pessoas 
são induzidas a se preocupar com as posições de status delas e de outras 
pessoas durante “interações complementares”?  

São interações – como nos negócios – em que uma pessoa pode 
melhorar sua posição interagindo com outros de capacidades similares. Mas 
como “capacidade” não é algo necessariamente visível, os identificadores de 
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status podem ser sinais significativos de modo a conectar pessoas de talentos 
parecidos.  

Essa tese das interações complementares pode ajudar a explicar por 
que alguns “acessórios” ou “produtos” costumam ser comuns em certos 
contextos. Nos negócios, por exemplo, a disseminação de relógios Rolex e 
ternos Armani pode se explicar pelo fato de esses itens serem reconhecidos 
por todos como nítidos sinais de capacidade nos negócios. Investindo em 
objetos como esses, os executivos podem aumentar suas chances de 
estabelecer contatos úteis. O argumento de Rege implica na velha ideia de 
“manter as aparências” não ser assim tão superficial como se pensava. 

Em estudo experimental sobre a criação de diferenças de status, 
descobriu-se o gênero ser um fator significativo. Há formação de fortes 
crenças em status depois de apenas dois encontros sociais com pessoas com 
diferenças sociais. Mas o experimento de revelou uma forte divisão entre os 
gêneros.  

Embora tanto homens como mulheres tenham formado crenças sólidas 
sobre o status de uma pessoa, os homens as carregaram para a próxima 
interação, não as mulheres. Nesse sentido, os homens parecem “tomar a 
dianteira” em se tratando de agir coerentemente com suas crenças.  

No entanto, uma vez que as distinções de status estivessem 
estabelecidas, as mulheres tinham tanta propensão quanto os homens a tratar 
as pessoas desigualmente. Embora sendo um estudo pequeno, ele sugere as 
distinções de status social serem estabelecidas de imediato e, além disso, são 
poderosas influências na perpetuação das desigualdades. 

Rede 

Anthony Giddens e Philip W. Sutton, no livro Conceitos Essenciais da 
Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São Paulo: Editora Unesp 
Digital, 2017), definem rede como o conjunto de vínculos informais e/ou 
formais conectores das pessoas entre si, seja em formas de organização mais 
livres ou na vida social. 

As redes de amizade e de parentescos familiares foram estudadas por 
cientistas sociais durante muitos anos, além das redes sociais formadas entre 
grupos de conhecidos no trabalho e nos negócios.  

As ideias teóricas de Georg Simmel do início do século XX sobre 
mudanças na dinâmica das formas sociais básicas como díades (duas unidades 
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sociais) e tríades (três unidades sociais) foram precursoras do estudo sobre 
redes sociais muito mais abrangentes.  

Embora as redes sejam formas de associação humana muito antigas, 
para alguns sociólogos, conforme a tecnologia da informação cria muitas 
novas oportunidades de formar redes de contatos, as redes estão se tornando 
a estrutura organizacional que define as sociedades contemporâneas.  

A flexibilidade e a adaptabilidade inerentes às redes proporcionam 
vantagens imensas em relação aos antigos tipos de organização. Hoje se 
observam empresas começando a adotar estruturas em rede para maximizar 
a eficiência em um ambiente econômico global. 

Os sociólogos se referem às conexões entre as pessoas e os grupos 
sociais como redes. Talvez a melhor maneira de pensar sobre uma rede seja 
enxergá-la como uma estrutura em formato de teia, ou quem sabe uma 
matriz, na qual os pontos onde as linhas verticais e horizontais se cruzam são 
“nós” – ou, no caso da Sociologia, indivíduos, grupos ou até mesmo 
organizações.  

O acesso à teia potencialmente abre toda uma série de conexões com 
outros nós: indivíduos, grupos ou organizações. Eles podem então ser usadas 
para conseguir vantagens.  

As redes, portanto, consistem em conexões diretas e indiretas ligando 
uma pessoa ou um grupo a outras pessoas ou grupos. Isso inclui redes 
pessoais como grupos de amigos e outros que podem ser relações indiretas, 
como amigos de amigos. 

Contudo, as organizações também podem se compor em redes. 
Pertencer a organizações em rede pode ampliar o escopo social e a influência 
das pessoas de forma mais ampla.  

Os grupos sociais são uma maneira importante de adquirir redes. 
Porém, nem todas as redes são grupos sociais.  

As redes proporcionam mais do que apenas uma potencial vantagem 
econômica. As pessoas contam com as suas redes para uma série de contatos, 
desde a obtenção de acesso a um vereador local até a descoberta de um bom 
vendedor.  

Da mesma forma, as escolas e as organizações religiosas podem 
conseguir oferecer acesso às suas conexões internacionais. Podem ajudar as 
pessoas a se adaptar em um ambiente desconhecido. 
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As redes possuem diversas funções úteis, mesmo se seus vínculos forem 
relativamente fracos. No entanto, nem todo mundo tem acesso igualitário a 
redes particularmente poderosas. Por motivos predominantemente históricos, 
as redes dos negócios e da política para as mulheres costumam ser mais 
fracas do que as dos homens, o que diminui seu poder nessas esferas.  

Algumas escolas particulares, tradicionalmente, só aceitavam meninos, 
negando assim o acesso das mulheres a essas poderosas conexões. Os 
sociólogos descobriram então, quando as mulheres procuram emprego, suas 
redes no mercado de trabalho são compostas por menos laços se comparados 
às dos homens. Significa as mulheres conhecerem menos pessoas em um 
número menor de ocupações. Entretanto, isso pode estar gradualmente 
mudando quando mais mulheres chegam à educação superior e são 
promovidas a cargos superiores em seus empregos. 

Segundo Castells (2000), os enormes avanços em computação e 
tecnologia tornaram as redes mais eficientes se comparadas às burocracias. 
Dados podem ser processados instantaneamente em quase qualquer lugar do 
mundo sem a proximidade física dos envolvidos.  

Isso permitiu que muitas empresas realizassem uma “reengenharia” da 
estrutura organizacional, tornando-se mais descentralizadas e reiterando a 
tendência à existência de empresas menores e mais flexíveis, incluindo 
homeworking. Pela tradição as organizações se localizavam em espaços físicos 
definidos, como um prédio de escritórios ou um campus universitário, onde o 
modelo burocrático fazia sentido.  

Hoje, porém, as fronteiras físicas das organizações estão sendo 
erodidas conforme novas tecnologias permitem transcender países e fusos 
horários. As organizações têm suas operações funcionando com mais eficácia 
quando conectadas em uma teia de relacionamentos complexos com outras 
organizações e empresas.  

Globalização, tecnologia da informação e novas tendências em padrões 
ocupacionais significam as fronteiras organizacionais estarem mais abertas e 
fluidas do que jamais foram. Testemunhamos hoje, segundo Castells, a lenta 
desintegração da dominação da burocracia como a forma organizacional mais 
eficiente e eficaz. 

Será que a combinação entre tecnologia da informação e redes está nos 
distanciando completamente da visão pessimista de Weber sobre o futuro da 
burocracia? É aconselhável tomarmos cuidado com essa visão. Os sistemas 
burocráticos estão sendo cada vez mais confrontados por outras formas de 
organização menos hierárquicas. No entanto, as burocracias provavelmente 
não desaparecerão por completo.  
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Parece pouco provável a sociedade em rede chegar a um ponto quando 
nenhuma organização ocupará um espaço físico e, quando o fizerem, poderão 
continuar adotando uma estrutura mais burocrática. Em um futuro próximo, a 
probabilidade é que haja uma contínua oscilação entre, de um lado, 
tendências a organizações de grande porte, impessoais e hierárquicas e, de 
outro lado, influências contrárias a esse modelo. 

Não há dúvida de as redes estarem mais disseminadas e é bem provável 
a adoção de novas tecnologias digitais reforçarem essa tendência. Embora a 
análise das redes sociais não seja exatamente inovadora, porque sempre 
houve estudos de redes de parentescos na Antropologia e na Sociologia 
clássica. O método será usado para o aprofundamento em uma diversidade de 
redes sociais muito mais ampla se comparada à considerada pelos sociólogos 
no passado. 

Outra pesquisa inovadora é o estudo de dados sobre redes de amizades 
reunidas do site de rede social Facebook. Os pesquisadores analisaram um 
considerável conjunto de dados de dez universidades particulares e públicas a 
fim de compreender os elementos responsáveis pela formação de amizades 
entre os alunos.  

As redes no campus universitário tinham características similares às 
redes sociais “clássicas”: elas eram “exclusivas” e os indivíduos com muitas 
conexões estavam ligados a outros com conexões tão numerosas quanto. No 
entanto, dois alunos tinham mais propensão a serem amigos se 
compartilhassem a mesma orientação política e, entre os grupos étnicos 
minoritários, “raça” era o mais forte “elemento de predisposição ao 
estabelecimento da amizade.  

Esse padrão se manteve independentemente do tamanho e do tipo da 
universidade. Parecia estar baseado nas preferências dos alunos, sugerindo as 
políticas de incentivo à diversidade nas interações terem um impacto limitado 
na formação das redes de estudantes. 

Interação 

Anthony Giddens e Philip W. Sutton, no livro Conceitos Essenciais da 
Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São Paulo: Editora Unesp 
Digital, 2017), definem interação como qualquer forma de encontro social, 
em situações formais ou informais, entre dois ou mais indivíduos. 

O estudo de diversas formas aparentemente insignificantes de 
encontros sociais é de importância fundamental na Sociologia e se originou a 
partir da década de 1920 como o conceito central dentro da tradição 
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interacionista simbólica. As rotinas cotidianas fornecem estrutura e formam a 
nossa vida, e podemos aprender muito sobre nós mesmos a partir do estudo 
delas.  

Em geral, as interações sociais envolvem as trocas focadas e não 
focadas. Denomina-se um evento de interação focada como “encontro” e 
grande parte da nossa vida cotidiana consiste em encontros com outras 
pessoas – família, amigos, colegas –, normalmente tendo como pano de fundo 
a interação não focada com outros presentes na cena.  

Outras perspectivas dentro da tradição da ação social, incluindo a 
fenomenologia e a etnometodologia, também se concentraram nas interações 
sociais. Os fenomenologistas estudam como as pessoas adquirem as suas 
premissas óbvias sobre o mundo, enquanto a etnometodologia explora os 
métodos usados pelas pessoas na vida cotidiana para dar sentido e estruturar 
seus mundos. 

A interação social pressupõe inúmeras formas de comunicação não 
verbal – o intercâmbio de informações e significados através de expressões 
faciais, gestos e movimentos do corpo. Um dos principais aspectos da 
comunicação não verbal é a expressão facial da emoção. Quando comparamos 
a face humana com a de outras espécies, ela se mostra visivelmente flexível e 
capaz de manipulação.  

Segundo Norbert Elias (1987), o estudo da face mostra como os seres 
humanos, assim como todas as outras espécies, desenvolveram-se 
naturalmente durante um longo período, mas também que a base biológica 
foi sufocada pelas características culturais no processo de desenvolvimento 
social. A face humana é nua e muito flexível, capaz de se contorcer em 
diversos tipos de caretas.  

Para Elias, esse desenvolvimento está intimamente relacionado ao 
“valor de sobrevivência” evolucionário dos sistemas de comunicação eficazes, 
e os humanos transmitem inúmeras emoções apenas pelo “painel de 
sinalização” da face. Usamos as expressões faciais e os gestos corporais de 
outras pessoas para acrescentar ao que elas comunicam verbalmente e para 
verificar até que ponto são sinceras naquilo que dizem e se podemos ou não 
confiar nelas. 

Embora utilizemos rotineiramente as dicas não verbais em nosso 
comportamento e entendimento do comportamento dos outros, grande parte 
da nossa interação ocorre pela fala – trocas verbais casuais – nas conversas 
com os outros. Os sociólogos sempre admitiram: a linguagem é fundamental 
para a vida social.  
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Uma das abordagens especificamente preocupada em como as pessoas 
usam a linguagem em contextos comuns do cotidiano é a etnometodologia – o 
estudo dos “etnométodos” – os métodos populares ou laicos usados pelas 
pessoas para compreender o que os outros fazem e, sobretudo, o que dizem.  

Todos nós empregamos esses métodos, em geral sem precisar dedicar 
qualquer atenção consciente a eles. Quase sempre nós só conseguimos 
compreender o que é dito em uma conversa se conhecemos o contexto social. 
Este não aparece nas palavras propriamente ditas.  

As formas mais inconsequentes de conversas diárias pressupõem um 
conhecimento complicado e compartilhado trazido à tona por quem fala. As 
palavras usadas nas conversas cotidianas nem sempre têm significados 
precisos, e nós “consertamos” o que queremos dizer por meio das suposições 
não declaradas que as sustentam. 

Como as interações se constroem por um contexto social mais amplo, 
a comunicação tanto verbal quando não verbal pode ser percebida e 
expressada de modo diferente por homens e mulheres.  

Nas sociedades em que os homens, de maneira geral, dominam as 
mulheres seja na vida pública ou privada, os homens podem se sentir mais 
livres do que as mulheres para estabelecer contato visual com desconhecidos. 
Um homem que encara uma mulher pode ser interpretado como se agisse de 
forma “natural” ou “inocente”, e se a mulher se sentir desconfortável ela 
pode evitá-lo desviando o olhar. Contudo, uma mulher que encara um homem 
costuma ser interpretada como agindo de uma maneira sugestiva ou que 
insinue sexo.  

Nas comunicações não verbais, os homens tendem a ficar mais 
relaxados do que as mulheres, sentando-se espalhados com as pernas abertas, 
enquanto as mulheres mantêm uma posição corporal mais fechada, sentando-
se retas com as mãos sobre as coxas e as pernas cruzadas.  

Algumas pesquisas também mostraram as mulheres procurarem e 
interromperem o contato visual com mais frequência se comparadas aos 
homens. Essas interações aparentemente pequenas em escala e em nível 
micro são indícios sutis capazes de demonstrar o poder dos homens sobre as 
mulheres na sociedade como um todo. 

Os sociólogos estudam algum tipo de interação em quase todo projeto 
de pesquisa, seja ela em trocas em níveis micro ou interações entre Estados 
na arena internacional da política global. No entanto, muitos consideram a 
perspectiva interacionista ignorar questões de estrutura social. Elas formam 
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o tipo e a qualidade das interações, concentrando-se em interações cara a 
cara.  

De fato, alguns teóricos do nível micro negam sequer existir algo como 
estruturas sociais, afirmando o foco dos sociólogos estar nas relações e 
interações sociais. Elas continuamente recriam a ordem social. É essa ordem 
social disciplinada em rotinas confundidas por alguns com estruturas sociais 
palpáveis.  

Outros sociólogos, de fato, discutem a estrutura social. Embora não 
consigamos ver as estruturas, seus efeitos são reais e observáveis. Afinal de 
contas, não enxergamos a gravidade, mas os cientistas parecem não ter 
problemas para inferir a existência dela medindo seus efeitos em outros 
fenômenos observáveis. 

O conceito de interação é tão fundamental a ponto de sem ele ser 
difícil “fazer Sociologia”. O conceito também se provou consideravelmente 
flexível e adaptativo e foi aplicado em muitas áreas diferentes da existência 
humana.  

Prova disso pode ser encontrada nos mais recentes círculos de estudos 
focados na compreensão das interações sociais no ciberespaço, um 
ambiente mediado tecnologicamente. É, em vários aspectos, muito diferente 
do mundo cotidiano do cara a cara. É provável o estudo de tais interações 
muito diferentes exigir novos conceitos para ampliar o nosso entendimento da 
interação social. 

Compreender a interação social e de comunicação em ambientes 
virtuais é um campo de pesquisa crescente. Existem algumas diferenças 
cruciais entre as interações das pessoas e o comportamento ético dentro e 
fora do ciberespaço.  

Por exemplo, no ciberespaço, as pessoas costumam ter a percepção de 
o ambiente on-line ser de alguma forma “não real” ou não tão real como o 
mundo físico habitado. Isso influencia o modo como lidam com a moralidade 
no mundo on-line, cujos ambientes também tendem a apresentar certa falta 
de poder de persuasão comparado a constatações no “mundo real”.  

Existem supostamente mais episódios de discussões e expressões de 
descontentamento nas interações on-line do que nas cara a cara. As 
desavenças são expressas de formas muito mais incisivas e muitas vezes 
ofensivas ou abusivas.  

Tudo isso sugere existir uma necessidade de entender exatamente:  
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1. como e por que os ambientes on-line parecem produzir padrões éticos 
diferentes e  

2. quais consequências isso pode gerar para as futuras interações on-line. 

Anomia 

Anthony Giddens e Philip W. Sutton, no livro Conceitos Essenciais da 
Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São Paulo: Editora Unesp 
Digital, 2017), definem anomia como um sentimento de extrema ansiedade e 
medo resultante da experiência de ausência de normas sociais efetivas, 
muitas vezes produzida durante períodos de rápida mudança social. 

A mudança social na era da modernidade é tão veloz que não raro faz 
surgirem grandes problemas sociais, com a quebra de estilos de vida 
tradicionais, morais, crenças religiosas e rotinas cotidianas, os quais às vezes 
não são substituídos. Durkheim associava tais condições desestabilizadoras à 
anomia, sentimentos de falta de perspectiva, medo e desespero quando as 
pessoas não sabem mais “como prosseguir”.  

Por exemplo, as regras e os padrões de moral tradicional fornecidos 
pela religião organizada foram destruídos pelo desenvolvimento capitalista 
industrial incipiente, fazendo muitas pessoas ficarem com a sensação de o 
cotidiano carecer de sentido.  

A anomia ocorre quando não existem padrões claros orientadores do 
comportamento em determinada área da vida social. Quando ausentes, 
podem deixar as pessoas desorientadas, ansiosas e incapazes de agir.  

Esse conceito geral foi empregado por Robert Merton nos Estados 
Unidos, mas no processo ele alterou o significado para o uso na pesquisa 
empírica sobre crime e desvio. Para Merton, a anomia existe quando as 
pessoas vivenciam uma tensão social entre:  

1. os objetivos culturais da sociedade e  

2. a capacidade individual de cumpri-los.  

Há uma versão modificada da teoria da anomia – a anomia institucional 
–, referindo-se a uma situação, como a atual brasileira, quando há uma ênfase 
excessiva na ética de mercado. Ela tende a sobrepujar e destruir as normas 
sociais reguladoras do comportamento. A lógica mercantil foi adotada até 
pela teologia da prosperidade! 
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Quando os indivíduos cometem crimes e atos de desvio de conduta, 
parece razoável supor serem eles seres racionais sabedores exatamente de o 
que estão fazendo. Contudo, os sociólogos descobriram existir padrões de 
crime e desvio variante de acordo com gênero, classe e grupo étnico, o que 
levanta algumas novas questões sobre fatores causais.  

Por que determinados grupos de classes sociais devem cometer mais 
crimes que outros, por exemplo? Em sociedades relativamente ricas, em que 
até os grupos mais pobres têm muitas posses materiais e melhores estilos de 
vida do que seus pais e avôs, os índices de criminalidade ainda se mantêm 
relativamente altos.  

Robert Merton utilizou o conceito de Durkheim de anomia para 
oferecer uma explicação para esse dado. Afirmou ser a própria estrutura da 
sociedade norte-americana parte da resposta. Seu ponto de partida, em 1938, 
foi uma observação apurada das estatísticas oficiais de diversas sociedades 
desenvolvidas: uma elevada proporção de crimes “aquisitivos” – cometidos 
para o ganho financeiro imediato – eram cometidos pela “classe baixa 
trabalhadora” [lower working class] – expressão comum na época da Grande 
Depressão pós-1929, usada para descrever pessoas sem qualificação e com 
histórico de ocupações operacionais.  

Merton observou a sociedade norte-americana conter valores culturais 
preservados de maneira geral promotores da busca do sucesso material como 
objetivo legítimo, incentivando a autodisciplina e o trabalho árduo como 
meios de alcançá-lo. A ideia de pessoas com qualquer tipo de formação 
poderem ter sucesso profissional se apenas trabalharem arduamente o 
bastante, seja qual for o seu ponto de partida na vida, passou a ficar 
conhecida como o “sonho americano”. Isso foi comprovadamente um atrativo 
para diversos grupos de imigrantes para os EUA.  

Segundo Merton, para os grupos de classe baixa trabalhadora, esse 
“sonho” se transformou em uma ideologia, encobrindo o fato de as 
oportunidades legítimas de sucesso não estarem abertas a todos. Quem não 
conquista estilo de vida elevado em termos materiais, a despeito de trabalhar 
arduamente, vê-se condenado a uma aparente incapacidade. A maioria dentro 
dessa fração de classe não comete crimes, mas os que cometem, em geral, 
reúnem-se em bandos ou quadrilhas para legitimar as infrações.  

A confiança de Merton nas estatísticas oficiais também é problemática. 
Elas se mostram inválidas e não confiáveis, consideradas por alguns sociólogos 
como dados não recomendáveis de serem usados de modo algum como fontes 
de informação.  
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Se a tese de Merton superestima o volume de crimes perpetrados pela 
classe baixa trabalhadora, então por outro lado ela desconsidera o crime da 
classe média. Estudos posteriores de crimes corporativos e do colarinho 
branco revelaram um volume surpreendente de criminalidade – fraude, 
peculato, infração de regras nas áreas de saúde e segurança, e assim por 
diante. Esse crime aquisitivo cometido por grupos sociais mesmo já tendo 
alcançado sucesso material não é considerado no esquema de Merton. 

A interpretação de anomia feita por Merton foi significativa porque 
tratou de um problema de pesquisa central no estudo do crime e desvio: 
quando a sociedade como um todo enriquece, por que os índices de 
criminalidade continuam subindo? Ao enfatizar a tensão social entre 
aspirações de ascensão e desigualdades sociais estruturais crônicas, Merton 
destaca a sensação de privação relativa entre os grupos operacionais da classe 
trabalhadora como um importante motivador para o comportamento 
desviante. 

Seu argumento original foi relevante nas décadas de 1940 e 1950, mas 
como ele se sustenta no século XXI? Baumer e Gustafson (2007) analisaram 
conjuntos de dados oficiais nos EUA, incluindo os Uniform Crime Reports e a 
General Social Survey, e descobriram os índices de criminalidade 
instrumentais continuarem altos em áreas onde existe “um forte 
comprometimento com o sucesso financeiro” paralelo a “um fraco 
comprometimento com os meios legais”. Essa é a proposição central da teoria 
moderna sobre anomia. Esse estudo oferece algumas provas estatísticas para 
uma versão da teoria da tensão de Merton. 

Outros questionam se a teoria da anomia tem algo a oferecer ao estudo 
do crime do colarinho branco. Embora, de modo geral, suponha-se não ter, 
certo estudo sugere maneiras pelas quais a tipologia de Merton pode ser 
ampliada para levar em consideração o crime na classe média.  

Seus autores nos lembram de Merton não ter sugerido um vínculo direto 
entre pobreza e crime e, na verdade, viam os criminosos do colarinho branco 
como “inovadores”. Eles aceitam o objetivo cultural do sucesso material, 
mas inovam nos meios de obtê-lo.  

Em muitos “empregos não exatamente do colarinho branco”, fraude, 
peculato, corrupção, etc. podem não envolver enormes quantias de dinheiro, 
mas existe uma tensão parecida entre objetivos e meios, quase sempre 
criada por oportunidades vetadas de avanço devido a preconceitos de classe, 
gênero, etnia ou formação educacional. Em princípio, alguns tipos de crime 
do colarinho branco podem ser explicados usando os conceitos de Merton. 
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Em outro interessante trabalho é um estudo sobre o aumento dos 
índices de criminalidade na Malásia durante um período de forte 
desenvolvimento econômico. Mais uma vez a tese de Merton parece ter 
mantido a relevância, nesse caso até mesmo fora dos países desenvolvidos 
para os quais a tese se destinou, o que indica que é possível haver uma teoria 
sociológica geral do crime. 

Controle Social 

Anthony Giddens e Philip W. Sutton, no livro Conceitos Essenciais da 
Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São Paulo: Editora Unesp 
Digital, 2017), definem controle social constituído de todos os mecanismos 
formais e informais e controles internos e externos cujos funcionamentos 
geram conformidade. 

As teorias sobre controle remontam a Thomas Hobbes, filósofo do 
século XVII. Em uma sociedade de indivíduos com interesse próprio, um 
enorme poder – o Estado – seria necessário para evitar uma “guerra de todos 
contra todos”. Havia um contrato social entre o Estado e o indivíduo segundo 
o qual o cidadão é leal ao Estado e este, em troca, o protege. Quando o 
estudo do controle social foi introduzido à ciência social, desenvolveram-se 
perspectivas sociológicas mais complexas. 

Ao final do século XIX, sugeriu-se o controle social englobar todas as 
pressões exercidas para as pessoas se conformarem às regras sociais.  

Talcott Parsons (1937) apresentou uma alternativa com base na 
socialização. A conformidade não é produzida apenas por meio do medo e por 
agentes externos, mas é também internalizada nas normas e valores 
absorvidos pelas pessoas durante o processo de socialização.  

Uma resposta mais específica foi apresentada por Travis Hirschi (1969). 
Ele considerava a delinquência juvenil ocorrer quando os vínculos do indivíduo 
com a sociedade são enfraquecidos ou rompidos. Essa teoria concentrava a 
atenção nas conexões das pessoas com a família, colegas e instituições 
sociais.  

Para os teóricos marxistas, o Estado é um ator fundamental na 
produção de controle social. Nas sociedades capitalistas ocorre, na verdade, o 
controle da classe trabalhadora. 

Controle social é o lado oposto do desvio. Enquanto os sociólogos do 
desvio e crime analisam por que as pessoas infringem normas e leis sociais, os 
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teóricos do controle social fazem a pergunta oposta: por que as pessoas 
obedecem?  

Uma das formas de pensar as diversas teorias de controle social é 
dividi-las entre duas abordagens:  

1. “produtora de conformidade” e  

2. “repressora do desvio”.  

As teorias de produção de conformidade costumam se concentrar:  

1. no aprendizado dos papéis sociais e  

2. na internalização das normas sociais.  

As teorias da repressão do desvio analisam as associações entre  

1. comportamento desviante e  

2. as medidas empregadas para reduzi-lo.  

As melhores teorias são as que conseguem mesclá-las. 

Parsons tentou solucionar o que denominou “o problema da ordem 
social”, ou seja, como as sociedades conseguem produzir conformidade 
suficiente de uma geração para a outra. Para ele, a conformidade das pessoas 
não parece forçada ou hesitante e a maioria das pessoas se conforma por 
conta própria. Isso porque as normas sociais existem não só “por aí afora” nos 
manuais jurídicos e livros de boas maneiras, mas também dentro de nós 
mesmos.  

A socialização garante o senso de si próprio [self] estar intimamente 
conectado à conformidade das regras. Influencia a nossa autoimagem de 
“pessoas boas”. Em um sentido real, somos nossos próprios censores e nos 
encarregamos de “policiar” nosso próprio comportamento na maioria das 
vezes.  

Até mesmo pessoas infratoras da lei possuem os mesmos valores gerais 
da sociedade tradicional. Conscientemente, planejam as “técnicas de 
neutralização” – narrativas próprias sobre os motivos que os levam a infringir 
leis – para cometer delitos e, ao mesmo tempo, manter a autoimagem. 

A teoria de Hirschi sobre controle social explicou a conformidade como 
algo baseado nos laços e vínculos sociais. Estes são criados por meio de  

1. ligações com amigos, família e colegas,  
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2. comprometimento com estilos de vida convencionais,  

3. envolvimento em atividades normais e legais e  

4. crenças acerca do respeito à lei e às autoridades.  

Essas ligações e vínculos conseguem fazer o indivíduo se manter 
envolvido em atividades convencionais e longe das oportunidades de 
comportamento desviante.  

Portanto, as causas do desvio não estão simplesmente na patologia 
individual ou no individualismo egoísta, mas também na falta de conexão com 
a sociedade e seus órgãos e instituições, o que os deixa como se à deriva e 
vulneráveis às tentações desviantes.  

O desvio dispensa explicações porque ocorre diante de uma 
oportunidade. Um exemplo disso é o padrão de gênero (masculino/feminino) 
relacionado ao crime, o que talvez seja o aspecto mais impressionante das 
estatísticas oficiais nessa área.  

O enfoque sociológico de Parsons em relação ao controle social 
transferiu a atenção dos controles externos para os controles internos. 
Contudo, os críticos argumentam ele dar um peso excessivo à socialização na 
produção da conformidade – peso esse cuja socialização talvez não consiga 
sustentar.  

Muitos sociólogos veem a socialização e os processos de autoformação 
como inerentemente conflitantes e não harmoniosos, envolvendo diversas 
tensões com forte carga emocional. Não é possível haver garantias de o 
mesmo conjunto de normas e valores sociais ser internalizado por todos.  

Teorias posteriores do controle social incluem a perspectiva do 
etiquetagem ou rotulação, de acordo com a qual desvio e controle social 
estão intimamente relacionados. A relação entre ambos é profundamente 
conflitiva, porém, porque quanto mais os agentes de controle social tentam 
evitar o desvio, maiores as chances de que mais desvios sejam criados. Uma 
série de estudos interacionistas sobre o desvio mostra como o controle 
social tem uma tendência a conduzir a mais comportamentos rotuláveis como 
desviantes e a uma subsequente expansão da “atividade desviante”. 

Ao lidar com esses problemas de ordem social, os sociólogos passaram 
a considerar os problemas de estrutura e ação, fenômenos em nível micro e 
macro e questões acerca de socialização e conformidade. Mas nada disso pode 
ser separado dos estudos de crime e desvio. Eles são basicamente dois lados 
da mesma moeda. Assim sendo, enquanto houver estudos de crime e desvio, 
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haverá também interesse nas implicações deles para a nossa compreensão do 
controle social. 

Rotulação  

Anthony Giddens e Philip W. Sutton, no livro Conceitos Essenciais da 
Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São Paulo: Editora Unesp 
Digital, 2017), definem rotulação como um processo pelo qual alguns 
indivíduos e grupos sociais são identificados como detentores de algumas 
características por pessoas com poder e influência para fazer essas etiquetas 
pegarem. 

O conceito de rotulação, etiquetagem ou marcação [labelling] foi 
criado nas décadas de 1950 e 1960 por sociólogos trabalhando de acordo com 
a tradição interacionista simbólica. Essas perspectivas foram particularmente 
influentes nos estudos do crime e do desvio, nos quais foram concentradas 
as atenções no modo como o desvio é definido e criado nos processos de 
interação social. Fazendo a distinção entre desvio primário e secundário, e a 
etiquetagem tendia a se concentrar no desvio secundário.  

O desvio poderia ser mais bem compreendido como um processo 
durante o qual algumas ações tenham sido definidas e classificadas como 
desviantes e tratadas como tal. O foco central estava no impacto daquele 
processo na identidade dos próprios “desviantes”. Eles haviam sido 
transformados em “intrusos”, estigmatizados e marginalizados da sociedade 
tradicional. 

Uma das abordagens interacionistas mais importantes para a 
compreensão do crime e desvio é a perspectiva da marcação ou 
etiquetagem. Os teóricos da rotulação não interpretam o desvio como um 
conjunto de características de indivíduos ou grupos, mas como um processo 
de interação entre desviantes e não desviantes.  

As pessoas representantes das forças da lei e da ordem conseguem 
impor sobre outras certas definições de moralidade convencional. Elas são os 
grandes responsáveis pela rotulação. Os rótulos criadores das categorias de 
desvio, portanto, exprimem o poder da estrutura da sociedade, no caso, o 
poder das castas de toga, farda e pena midiática.  

Por exemplo, as regras sobre o que define um desvio são estipuladas 
pelos ricos em relação aos pobres, homens em relação às mulheres, idosos em 
relação aos jovens e maiorias étnicas em relação a grupos minoritários. 
Contudo, a rotulação não consiste apenas em um caso de má reputação, mas 
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sim é o produto final de um longo processo social envolvente de muitos 
atores. 

As identidades desviantes são produzidas por meio dos processos de 
etiquetagem e não por motivações ou comportamento desviantes. O desvio 
não é uma qualidade do ato cometido por uma pessoa, e sim uma 
consequência da aplicação por outros das regras e sanções a um ‘infrator’. O 
desviante é aquele a quem a etiqueta foi aplicada com sucesso. O 
comportamento desviante é o comportamento etiquetado como tal pelas 
pessoas. Essa definição incentivou muitas pesquisas, ainda sendo também 
questionada.  

Tem sociólogo extremamente crítico com relação aos enfoques 
criminológicos segundo os quais há uma nítida distinção entre “normal” e 
“desviante”. O comportamento não é o fator determinante explicativo por 
que as pessoas se tornam “desviantes”. Em vez disso, há processos não 
relacionados ao comportamento em si mais influentes para determinar se 
alguém é ou não rotulado como desviante. O jeito de se vestir, de falar ou o 
país de origem de uma pessoa poderiam ser fatores fundamentais 
determinante se o rótulo se aplica ou não. 

O processo de “aprender a ser desviante” costuma ser acentuado pelas 
prisões e instituições sociais. São as organizações montadas para corrigir o 
comportamento desviante. Para os teóricos da rotulação, trata-se de uma 
demonstração clara de “paradoxo do controle social” resultante na 
amplificação do desvio.  

As identidades desviantes são “gerenciadas” e integradas ao cotidiano. 
A amplificação do desvio se refere à consequência não intencional de 
etiquetar o comportamento como desviante, quando um órgão de controle, na 
verdade, provoca mais do mesmo comportamento desviante. A pessoa 
rotulada incorpora a etiqueta em sua identidade por meio do desvio 
secundário em um ciclo de amplificação escalada.  

As perspectivas da rotulação são importantes porque partem do 
pressuposto de que nenhum ato é intrinsecamente “desviante” ou 
“criminoso”. Essas definições são estabelecidas pelos donos do poder, 
através da formulação das leis e da interpretação dessas leis por parte da 
polícia, dos tribunais e das instituições correcionais. 

A rotulação considera o desvio primário como relativamente 
desimportante por ser tão disseminado. Entretanto, por se concentrarem 
tanto no desvio secundário, os seus teóricos negligenciam os processos 
capazes de levar as pessoas a cometer atos de desvio primário, deixando-os 
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sem explicação. Qualquer teoria completa sobre o desvio deveria, sem 
dúvida, lidar com o desvio primário e o secundário. 

Também não fica claro se a rotulação realmente exerce o efeito de 
aumento do desvio. A infração juvenil costuma aumentar vertiginosamente 
após uma condenação, porém outros fatores, como maior interação com 
outros infratores ou a aprendizagem de novos tipos de crimes, também podem 
estar relacionados.  

A rotulação também levanta questões sobre relações estruturais de 
poder, mas não consegue solucioná-las. Como alguns grupos poderosos 
conquistaram suas posições? Para responder essa pergunta, é preciso recorrer 
a teorias sociológicas da sociedade, como marxismo ou outras teorias sobre 
conflito. A rotulação não propõe nenhuma teoria geral da sociedade. 

É comum pensar no desvio como algo negativo, entretanto, todas as 
sociedades precisam dar algum espaço para indivíduos e grupos, cujas ações 
não estão em conformidade com as normas convencionais. Pessoas seguidoras 
de costumes ortodoxos ou conservadores normalmente tratam de antemão 
com desconfiança ou hostilidade as pessoas criativas com novas ideias na 
política, ciência, arte e outras áreas de costumes sociais.  

Nesse sentido, a Teoria da Etiquetagem e a Sociologia do Desvio, de 
maneira geral, se firmaram como úteis contrapesos à criminologia, a qual se 
concentra apenas no crime e na redução do crime. Além disso, embora a 
etiquetagem não dê conta de todas as questões levantadas por seus estudos, 
ele encaminhou o desvio e a criação de identidades desviantes para uma 
análise mais abrangente. Possibilitou aos sociólogos posteriores adotar novas 
linhas de interesse. 

As perspectivas da etiquetagem continuam úteis no estudo de grupos 
vítimas de discriminação. Aplica-se a rotulação para entender mais a fundo, 
por exemplo, a posição das “crianças de rua”, uma etiqueta dada às crianças 
enviadas das famílias na zona rural para viver e trabalhar em casas na zona 
urbana. A maioria sofre maus-tratos, sem contar as provas contundentes da 
existência de agressões físicas, longas horas de trabalho e estupros. Foge para 
a rua. 

O conceito de desvio fica em lugar oposto ao de conformidade às 
regras sociais. Mas o desvio pode ser aplicado em um contexto em que a 
normalização das regras ainda não foi estabelecida? Considerando a relativa 
“ausência de lei” no mundo cibernético, poderíamos até achar as definições 
de desvio e normalidade serem bastante aleatórias, porém mesmo assim as 
pessoas costumam levar as convenções e normas do mundo “off-line” para 
vigorarem no ambiente “on-line”. 
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Por exemplo, no compartilhamento on-line de arquivos de música em 
formato MP3 e o “flaming” em ambientes virtuais, nos quais as normas sociais 
ainda estão se formando, o “desvio” seria um conceito adequado para 
comportamento não respeitador de direitos autorais? 

Justiça Restaurativa e Justiça Punitiva e Vingativa no Brasil 

Anthony Giddens e Philip W. Sutton, no livro Conceitos Essenciais da 
Sociologia (tradução Claudia Freire. – 1. ed. – São Paulo: Editora Unesp 
Digital, 2017), definem a justiça restaurativa como a teoria e processo de 
justiça criminal focada em reparar os danos provocados às vítimas de crimes e 
que requer a participação de todos os envolvidos. 

A justiça restaurativa é uma forma de justiça baseada na comunidade 
e representa um afastamento dos sistemas judiciais retributivos (calcados na 
punição) dos países desenvolvidos.  

Os sistemas judiciais comunitários têm uma longa história, sobretudo 
em antigas sociedades pequenas sem organização estatal. Nessas sociedades, 
a justiça dizia respeito à solução da contenda. Esse processo comprometia 
infratores e suas famílias, promovendo reparações às vítimas e à comunidade 
como um todo.  

Os sistemas judiciais retributivos hoje tão comuns podem ser 
considerados relativamente novos, cuja história remonta ao século XVIII 
apenas. A invenção e o uso cada vez mais comum do encarceramento como 
punição para crimes de todos os tipos marcaram uma mudança representativa 
em relação à justiça comunitária.  

O movimento de justiça restaurativa contemporâneo surgiu ao final da 
década de 1970. Contudo, entre os criminologistas, o ímpeto desse 
movimento veio de uma crescente desilusão com as políticas retributivas 
convencionais, índices de recidivismo consistentemente altos e uma sensação 
de que “nada funciona”. 

A justiça restaurativa é uma forma de justiça criminal e comunitária 
que obriga os infratores a reconhecer o impacto de seu comportamento nas 
vítimas, famílias e na comunidade de modo geral. Nesse sentido, ela parte do 
princípio de que os infratores fazem parte, e não estão separados, da 
comunidade em que vivem.  

Os sistemas de justiça retributiva funcionam retirando os infratores da 
comunidade e levando-os para prisões, quase sempre muito longe do local 
onde ocorreu a violação. Dessa forma, blinda-se o infrator das consequências 
de suas ações.  
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Os defensores da justiça restaurativa afirmam os infratores deverem 
ser expostos aos custos de suas violações de uma maneira significativa de 
modo a ajuder eles a se reintegrarem à corrente tradicional dos 
relacionamentos sociais. Assim sendo, os processos restaurativos procuram 
encontrar novas formas criativas de reduzir a reincidência do ato, 
concedendo a vítimas e comunidade um papel central no sistema de justiça. 

A justiça restaurativa é mais eficaz se for baseada na “vergonha 
reintegrativa”. Isto é, os infratores passam a reconhecer totalmente a 
reprovação da vítima e da sociedade, de formas que os envergonham a ponto 
de chegarem à “obediência por livre escolha”.  

O processo pelo qual se alcança isso deve se basear em três princípios 
básicos:  

1. respeito mútuo,  

2. comprometimento mútuo e  

3. intolerância em relação ao comportamento ofensor.  

A vergonha é a melhor maneira de transmitir aos infratores o 
ressentimento justificado de suas vítimas e fazer que se responsabilizem como 
cidadãos. Contudo, a vergonha pode facilmente virar estigmatização, o que 
pode transformar infratores em “excluídos”, impulsionando-os para a carreira 
no crime em subculturas desviantes. Portanto, é crucial que o processo de 
justiça seja “reintegrativo” e fiel aos princípios básicos ressaltados 
anteriormente. 

Nas abordagens da justiça restaurativa, pode-se exigir os infratores 
conhecerem ou se comunicarem com as suas vítimas, normalmente através de 
algum tipo de mediação. Isso permite que as vítimas façam perguntas, 
expressem seus sentimentos diretamente, recebam um pedido formal de 
desculpas e deixem claro para o infrator quais são as consequências dos atos 
por ele cometidos. Isso também ajuda as vítimas a darem sequência à vida.  

Mas também obriga os infratores a:  

1. assumirem a responsabilidade por suas ações,  

2. compreenderem como a violação cometida afeta outras pessoas e  

3. repensar qual será o seu comportamento no futuro.  

No entanto, a segunda parte da justiça restaurativa é a reparação – 
reparar os danos causados. Embora uma sentença de prisão ainda possa ser 
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apropriada para crimes graves de violência, há uma probabilidade muito 
maior de que, na maioria dos casos, a “sentença comunitária” seja mais 
propícia. Exemplos disso incluem: 

1. prestar serviços comunitários,  

2. trabalhar como voluntário ou  

3. auxiliar em projetos na comunidade. 

O uso da vergonha no sistema de justiça criminal parece mais 
adequado para alguns tipos de infratores do que para outros. Grande parte 
da literatura e exemplos de justiça restaurativa se concentram em um 
conjunto semelhante de violações, incluindo arrombamentos, furtos, 
violência doméstica, infrações de trânsito e vandalismo, por exemplo.  

Houve alguns casos de reintegrações bem-sucedidas nessas áreas, 
embora realmente faltem dados empíricos convincentes capazes de 
fundamentar a ideia de que a justiça restaurativa reduz a reincidência. Será 
mesmo possível que gângsteres organizados, estupradores, assassinos ou 
pessoas envolvidas em redes de pedofilia possam ser induzidos à cidadania 
responsável por meio da vergonha reintegrativa? 

De maneira análoga, não é à toa que o modelo de justiça restaurativa 
seja extraído de comunidades pequenas e relativamente homogêneas nas 
quais as reparações comunitárias têm mais chances de sucesso. Em cidades e 
áreas urbanas grandes e multiculturais, a impessoalidade e a segregação 
ditam as regras. Nesse contexto, é muito difícil discernir o significado de 
“comunidade”. Além disso, na falta da identificação comunitária, é pouco 
provável que a vergonha e as medidas restaurativas carreguem alguma força. 

Alguns acadêmicos também confrontam os princípios básicos da justiça 
restaurativa. Sem dúvida, a melhor forma de lidar com violações e rivalidades 
é tentar resolvê-las mediante diálogo e acordo. Contudo, a ideia de a justiça 
restaurativa poder formar a base de todo o sistema de justiça é errônea e 
possivelmente perigosa.  

Todos os sistemas de justiça são formas de lidar com relacionamentos 
entre pessoas justamente quando não há respeito mútuo, solidariedade e 
compaixão. Portanto, a justiça restaurativa reflete um fracasso ou falta de 
disposição para encarar a realidade de uma vida moderna em que essas 
qualidades podem estar escassas.  

A justiça restaurativa não abarca, em nenhum aspecto, uma concepção 
genuína de justiça, mas está meramente “atrelada à ancestral esperança do 
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ser humano pela convergência de amor e justiça”. A indicação de o sistema 
corrente dever ser desmantelado a favor de tamanho sentimentalismo 
fantasioso é, sem dúvida, um perigo. 

Como uma novidade relativamente recente, a abordagem da justiça 
restaurativa ainda está sendo experimentada em diversos países e para 
diferentes atos de crime e desvio. Logo, ainda estamos muito longe de 
descobrir se ela de fato reduz os índices de reincidência.  

Uma das áreas de pesquisa que vêm ganhando espaço nesse campo são 
as avaliações sistemáticas das abordagens restaurativas e é de se esperar que 
elas continuem. Mesmo assim, alguns acadêmicos sugerem: o mero foco nos 
índices de reincidência talvez não demonstre todos os benefícios da justiça 
restaurativa. Elas incluem satisfação da vítima com o processo e maior 
envolvimento da comunidade no sistema de justiça. 

Esta última argumentação é com a comparação entre a prisão cautelar 
policial “à moda antiga” e a ação cautelar restaurativa “ao novo estilo” em 
uma cidade inglesa. As prisões cautelares policiais ocorrem normalmente, 
ainda que nem sempre, nas delegacias.  

A intenção é evitar que pequenos delitos cheguem aos tribunais onde 
uma forma “degradante” de constrangimento pode ser percebida como 
injusta, resultando na adoção de uma identidade desviante. No entanto, o 
modo de execução das prisões cautelares policiais convencionais se constitui 
em uma forma de “reprimenda” e, em consequência, de constrangimento 
humilhante.  

As ações cautelares restaurativas demoram muito mais tempo – em 
geral, trinta a quarenta minutos –, permitindo que os infratores descrevam 
seu delito e as vítimas façam perguntas e expliquem seus sentimentos. Esse 
novo modelo deve ser valorizado pelo envolvimento das vítimas e relativa 
abertura quando comparado com o tipo antigo, e não avaliado isoladamente 
como forma de prevenção à reincidência. 

Peças e Engrenagens das Ciências Sociais

A obra de filosofia e metodologia das Ciências Sociais do teórico social 
e político norueguês Jon Elster, Peças e Engrenagens das Ciências Sociais (Rio 
de Janeiro: Relume-Dumará, 1994), inventor do marxismo analítico, agrada 
não só a sociólogos, mas também a economistas heterodoxos, porque tratam a 
Ciência Econômica como uma das Ciências Sociais. O CNPq a classifica entre 
as Ciências Sociais Aplicadas, assim como a Administração. A Economia tem 
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maior pretensão teórica em vez de se restringir aos estudos de casos 
característicos desta última. Adota, portanto, maior poder de abstração. O 
saber específico do economista é a visão sistêmica da Macroeconomia.  

O Sumário do livro de Elster já desperta o interesse de leitura. Além da 
Introdução (Parte I), onde o autor trata de Mecanismos, o livro possui duas 
partes. A Parte II analisa a Ação Humana. São títulos de seus capítulos: 
Desejos e Oportunidades, Escolha Racional, Quando a Racionalidade Falha, 
Miopia e Previsão, Egoísmo e Altruísmo, Emoções, Seleção Natural e Social, 
Reforço. A Parte III deduz a Interação. Trata de temas como: Consequências 
Não-intencionais, Equilíbrio, Normas Sociais, Ação Coletiva, Negociação, 
Instituições Sociais, Mudança Social. 

Para Elster, o objetivo das Ciências Sociais ao englobar Sociologia, 
Antropologia, Política e Economia é o estudo do comportamento humano em 
sociedade. Este seria a causa primária de todos os fatos e acontecimentos 
históricos observados em determinada sociedade. O pressuposto é todos os 
fenômenos sociais poderem ser explicados pelas ações de indivíduos 
conflitantes (ou não) entre si. Por isso, além do estudo do próprio 
comportamento, é preciso saber quais foram as motivações do indivíduo para 
agir daquele modo, para fazer aquela escolha.  

Esse método é chamado de “individualismo metodológico". Este não 
pode ser confundido com o individualismo moral e político, criticado sob 
ponto de vista ético.  

As motivações seriam os "mecanismos" ativados no sujeito quando ele 
estiver diante de certo número de escolhas possíveis sobre o que fazer. Elster 
reúne a análise das motivações (preferências) à análise das possibilidades de 
escolha (oportunidades), além da crença de quem escolhe em relação às suas 
possibilidades de escolha.  

Elster chegou às suas conclusões por meio da crítica a outro paradigma 
de análise comportamental: a “escolha racional”. Esta reduz o homem apenas 
à máquina instrumental de perseguição do auto interesse, calculando 
friamente tudo. A racionalidade instrumental, ou seja, a escolha de meios 
adequados aos interesses egoístas, é mais um mecanismo explicativo das 
razões da escolha e da ação do homem. Fruto do lado racional da mente 
humana, não deixa de ser afetado pelo lado emocional. 

Ao longo do livro Elster estuda amplo conjunto de mecanismos. Ele os 
divide entre aqueles explicativos das ações individuais e aqueles explicativos 
da interação entre os indivíduos. Evidentemente, os segundos são mais 
complexos em relação aos primeiros e os pressupõem como componentes 
sistêmicos.  
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Entre os mecanismos da ação, Elster chama a atenção para dois em 
especial. De um lado, as emoções e as paixões nos impelem impulsivamente. 
De outro, as normas sociais, leis a serem obedecidas (e com esperança dos 
outros também as obedecerem), voluntariamente, sem necessidade de uso de 
coerção externa. São, portanto, formas de conduta compulsória.  

Entre as interações, Elster chama a atenção, especialmente, para as 
consequências não-intencionais de algum/alguns comportamento(s). Os 
mecanismos de ação coletiva constituem formas de interação cooperativa 
entre todos os indivíduos de determinado grupo, por exemplo, as ações 
coletivas em Partidos Políticos. As instituições são mecanismos de imposição 
de regras compulsórias, utilizando inventivos positivos ou coerções para 
regular o comportamento do indivíduo. Neste caso, envolvem Estado, 
empresas, exército, judiciário, etc. Elster analisa a mudança social de várias 
esferas da vida social, da inovação tecnológica às revoluções políticas. 

Ele dá ênfase na explicação por mecanismos de propagação. Oferece, 
então, a “caixa de ferramentas” de mecanismos capazes de serem usados 
para explicar fenômenos sociais complexos. Proposições com pretensão de 
explicar determinado evento devem ser cuidadosamente distinguidas de 
diversos outros tipos de proposições.  

Primeiro, explicações causais parciais devem ser distinguidas de 
proposições causais completas. Citar a causa primária não é suficiente: o 
mecanismo causal – inercial ou tendencial, dependente de trajetória – 
também deve ser sugerido ou proporcionado.  

Segundo, as explicações causais devem ser distinguidas de afirmações 
sobre correlação. É comum a correlação espúria, isto é, dizer evento de certo 
tipo ser, invariavelmente ou usualmente, seguido por determinado evento de 
outra espécie. Daí afirmar eventos do primeiro tipo causarem eventos do 
segundo. No entanto, há outra possibilidade: os dois poderiam ser efeitos 
comuns de terceiro evento.  

Terceiro, explicações causais devem ser distinguidas de afirmações 
sobre necessidade determinística. Explicar algum evento é fazer relato de por 
que este aconteceu como aconteceu. O argumento haver possibilidade de ter 
acontecido de alguma outra maneira é aceitável. Não pode ser invalidado com 
base no argumento de só teria acontecido de alguma outra maneira se não 
tivesse acontecido como aconteceu. Trata-se do conhecido argumento de 
“engenheiro de obra-feita” ou da “fácil sabedoria ex-post”.  

Quarto, as explicações causais devem ser distinguidas do contar 
histórias. Uma explicação genuína dá conta de o que aconteceu e como 
aconteceu. Contar alguma história, de maneira adequada, é dar conta tanto 
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de o que aconteceu como de o que poderia ter acontecido – e talvez tenha 
acontecido. Deve-se evitar narrar a história retrospectiva linear a partir da 
linha de chegada – destino conhecido –, não considerando as alternativas na 
linha de partida e em encruzilhadas da trajetória. 

Finalmente, explicações genuínas devem ser distinguidas de predições. 
Às vezes podemos explicar sem sermos capazes de predizer, e às vezes 
predizer sem sermos capazes de explicar. Vários mecanismos podem levar ao 
mesmo desenlace, então, para propósitos de predição, não há necessidade de 
decidir entre eles. No entanto, para propósitos explicativos o que importa é o 
mecanismo de propagação. Esta é a razão para se enfatizar mecanismos e não 
leis de movimento. Leis, por natureza, são gerais e não sofrem exceções. Os 
mecanismos, por contraste, não têm pretensão à generalidade. 

Ulisses e as Sereias: Estudos sobre Racionalidade e Irracionalidade 

A principal ideia defendida por Jon Elster no livro Ulisses e as Sereias: 
Estudos sobre Racionalidade e Irracionalidade, publicado originalmente em 
inglês no ano de 1979, é a seguinte: a racionalidade especificamente humana 
se caracteriza pela capacidade de relacionar-se com o futuro, em comparação 
com a míope e gradual perspectiva produzida pela seleção natural. 

Ele apresenta também a ideia de conduta imperfeitamente racional, 
cuja necessidade surge porque a falta de força da vontade pode impedir-nos 
de utilizar nossa capacidade de conduzirmo-nos de uma maneira 
perfeitamente racional. A ideia de “atar a si mesmo”, como fez Ulisses, “para 
não cair no canto das sereias”, é um conceito fundamental de Elster. Ele 
analisa também a estratégia distinta de “apostas indiretas privadas”. 

Elster avalia a capacidade da Teoria do Agente Racional em comparação 
com os enfoques orientados por normas ou estruturas sociais. Ele chega à 
conclusão dessa Teoria da Racionalidade dever ter prioridade lógica sobre suas 
concorrentes, embora não seja, necessariamente, melhor para analisar cada 
caso em particular. 

Ele trata de explicar como é possível interpretar crenças contraditórias 
e desejos conflitivos como significativos mesmo não sendo irracionais. Há uma 
sequência descendente de:  

1. racionalidade perfeita,  

2. racionalidade imperfeita,  

3. racionalidade problemática e  
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4. irracionalidade.  

Elster resume as ideias constituintes de uma Filosofia da Ciência: 

1. Existem basicamente três modos de explicação em Ciência: 

a. a causal;  

b. a funcional; e  

c. a intencional. 

2. Todas as Ciências utilizam a explicação causal. 

3. As Ciências Físicas só empregam a explicação causal como os princípios 
de menor tempo e outras formulações de variação; são apenas instrumentos 
descritivos, sem nenhum poder explicativo. 

4. Na Biologia não há lugar para a explicação intencional. 

5. Nas Ciências Sociais não há lugar para a explicação funcional. 

6. Na Ciência Natural, pode fazer-se uma distinção entre a causalidade 
subfuncional (mutações, envelhecimento) e a causalidade suprafuncional 
(efeitos de derrame, benéficos ou nocivos, das adaptações individuais). 

7. Nas Ciências Sociais, pode se estabelecer uma distinção similar entre a 
causalidade subintencional e a causalidade supraintecional. A primeira se 
refere aos processos causais ocorridos dentro do indivíduo, formando ou 
pervertendo suas intenções. A última se refere à interação causal entre 
indivíduos. 

8. Deve-se estudar a conduta animal e humana com as noções de função e 
de intenção como ideias-chave reguladoras. Nem toda conduta animal é 
funcional, e nem toda conduta humana é racional ou intencional, porém 
existe sim uma suposição bem fundada de que, tipicamente, é isto o que 
ocorre. 

Elster afirma: embora a seleção natural possa estimular até certo ponto 
a intencionalidade, existem diferenças críticas na própria essência da 
adaptação animal e humana. A capacidade da maximização global é um traço 
especificamente humano não encontrado na seleção natural. A conduta 
estratégica é uma capacidade exclusivamente humana. 

O argumento dele é, nas sociedades humanas, não haver nenhum 
mecanismo geral correspondente à seleção natural. Caso houvesse, ele nos 
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permitiria inferir se as funções latentes de uma estrutura poderiam manter, 
por obra da retroalimentação, de forma característica, a própria estrutura.  

No entanto, ele não nega a investigação interdisciplinar, reunindo os 
recursos empíricos e teóricos da Biologia e da Sociologia, poder ser realmente 
útil. Por exemplo, na evolução humana, a estrutura social é parte do meio. 
Determina uma dada mutação ser benéfica ou nociva. Em outro nível, os 
componentes biológicos da linguagem, inteligência ou enfermidade mental 
sem a importância relativa da natureza e da cultura seguem sendo matéria de 
controvérsia. 

O argumento dele contra a interdisciplinaridade só se dirige à 
transferência de paradigmas inteiros: ao recurso das intenções em Biologia e 
das funções em Sociologia. 

Ele não nega poderem ser encontrados casos nos quais a adaptação 
biológica conduz a um desvio dos máximos locais e ao alcance dos máximos 
globais. Também a explicação funcional às vezes pode ser útil em Sociologia.  

Elster se limita a questionar se:  

1. não pode haver uma suposição geral de os máximos globais serem 
alcançados por seleção natural, e  

2. as funções latentes não explicam de forma característica a persistência 
das estruturas sociais – com essas funções sendo demonstradas. 

Elster não quer ser interpretado como antirreducionista, pelo menos, 
não como membro da extrema variedade daqueles postuladores de uma 
brecha insanável entre a adaptação animal e a adaptação humana. Crê a 
capacidade humana de maximização global dever ser explicada como 
resultado da maximização local de ascensão gradativa na seleção natural. 
Neste sentido, ele se reconhece como um reducionista, sendo o objeto da 
redução a capacidade humana de comportar-se dessa maneira. 

A conduta racional deve se reduzir a dois passos:  

• primeiro, submetendo-a abaixo da capacidade geral de resolver 
problemas racionalmente;  

• segundo, explicando essa capacidade geral pelo funcionamento da 
seleção natural. 

Desde logo, adverte não estar negando a utilidade ocasional das 
analogias biológicas como fonte de novas hipóteses. Porém, nega as analogias 
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biológicas deverem ter uma categoria privilegiada. As ideias devem ser 
julgadas por sua descendência não por seus antepassados. 

Elster afirma: a seleção natural sempre atua como se o meio fosse 
paramétrico, mesmo quando, na realidade, ele seja estratégico, isto apesar 
do Homem ser capaz de levar em conta a natureza estratégica do contexto. O 
Homem, em contraste com a seleção natural, é capaz de conceber a solução 
de jogos no qual nenhum jogador tenha uma estratégia predominante. 

O agente parametricamente racional trata seu meio ambiente como 
uma constante, apesar do agente estrategicamente racional levar em conta o 
fato de o meio estar integrado por outros agentes, ele é parte de seu meio, os 
demais sabem disso, etc. Em uma comunidade de agentes parametricamente 
racionais, cada qual acreditará:  

• ser o único cuja conduta é variável, e  

• todos os demais são parâmetros para seu problema de decisões. 

Falando sobre essas crenças incongruentes, os agentes geram 
consequências não intencionais e perversas do tipo analisado pelos sociólogos. 
Tal conduta é irracional sob um ponto de vista coletivo, embora, 
individualmente, cada agente satisfaça as condições de racionalidade. 

No modo de interação estratégico ou da Teoria dos Jogos, cada agente 
deve levar em conta as intenções de todos os outros, incluindo o fato de as 
intenções deles se basearem em suas expectativas concernentes às suas 
próprias. 

Durante longo tempo se acreditou isso implicar em uma regressão 
infinita, porém com frequência não ocorre isso. Utilizando o conceito de um 
ponto de equilíbrio, é possível anular a regressão infinita e chegar a um ponto 
de ação unicamente definível e previsível. Este será escolhido por Homens 
racionais. 

Sob o ponto de vista de Elster, o fato decisivo é os agentes humanos 
não só tomarem suas decisões com base em suas expectativas do futuro, como 
também com base em suas expectativas acerca das expectativas dos demais 
agentes. Cada indivíduo reflete a totalidade sob seu ponto de vista. 

A transparência e a simetria dessa interação fazem o destino dos 
agentes estar em suas próprias mãos, apesar de uma comunidade de agentes 
parametricamente racionais poder estar a mercês de forças causais capazes 
de os iludirem e frustrarem perpetuamente seus planos. Seja como for, os 
agentes estratégicos lograrão escapar daquilo chamado por Elster de forças 
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causais supraintencionais. Já a causalidade subintencional em grande parte é 
biológica, ou seja, resultante de instintos básicos. 

Redes e Sociologia Econômica 

O livro organizado por Ana Cristina Braga Martes, Redes e Sociologia 
Econômica (São Paulo: EdUFSCar; 2009), em sua parte referente às 
contribuições teóricas, apresenta um capítulo sobre Análise de Redes Sociais: 
Avanços Recentes e Controvérsias Atuais. A autoria é de Mark S. Mizruchi, 
professor da Universidade de Michigan - Estados Unidos. 

As redes sociais influenciam o comportamento de indivíduos e grupos. 
Alguns encontram a origem da análise de redes no trabalho do psiquiatra J. L. 
Moreno (1934). Ele desenvolveu uma abordagem, conhecida como 
sociometria, em que as relações interpessoais eram representadas 
graficamente. 

A Sociologia Estrutural é uma abordagem segundo a qual estruturas 
sociais, restrições e oportunidades são vistas como afetando mais o 
comportamento humano se comparadas às normas culturais ou outras 
condições subjetivas. Preocupa-se com as propriedades formais da vida social.  

Certas relações sociais entre pessoas, organizações ou países seguiram 
padrões com características assumidas de modo semelhante em uma ampla 
gama de contextos. Em qualquer situação envolvendo três agentes, por 
exemplo, um agente será bem-sucedido na medida em que possa explorar em 
seu benefício um conflito entre os outros dois. 

As formas e os padrões de relações sociais tornaram-se mais 
importantes, para sociólogos estruturalistas, em relação ao seu conteúdo. Eles 
se preocupam mais com a proporção de agentes isolados do que com a 
subjetividade de cada qual. Para eles, os fatores objetivos são determinantes 
mais significativos do comportamento em vez dos subjetivos. 

A análise de redes é um tipo de Sociologia Estrutural baseada em uma 
noção clara dos efeitos das relações sociais sobre o comportamento individual 
e grupal. É espécie de causação descendente em vez de ascendente, isto é, do 
agente para a estrutura social. 

O princípio básico da análise de redes é a estrutura das relações sociais 
determinar o conteúdo dessas relações. Rejeita-se a noção de as pessoas 
serem combinações de atributos ou de as instituições serem entidades 
estáticas com limites claramente definidos. 
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As redes concretas de relações sociais ao mesmo tempo incorporam e 
transcendem organizações e instituições convencionais. O governo, por 
exemplo, não é uma instituição fixa e unitária, mas uma série de 
subunidades, muitas vezes conflituosas entre si, cujos membros desenvolvem 
coalizões e disputas não apenas dentro das agências e entre elas, mas 
também com diversos agentes externos. Essas relações sociais endógenas e 
exógenas influenciam a implementação de política governamental. 

A estrutura, por exemplo, díade ou tríade, das relações sociais afeta 
seu conteúdo.  

• Em uma tríade fechada, cada agente interage com os dois outros.  

• Em uma tríade hierárquica, o agente central ocupa uma posição de 
corretagem entre os dois outros, obrigados a lidar com o corretor para 
efetuar comunicação um com o outro.  

• Essas duas estruturas, segundo a Teoria das Redes, criam formas de 
interação muito diferentes entre os membros do grupo. 

A análise de redes é, em tese, aplicável a virtualmente qualquer 
assunto empírico, por exemplo: 

1. os efeitos de centralidade do agente sobre o comportamento; 

2. a identificação de subgrupos da rede; e 

3. a natureza das relações entre organizações. 

Há relação entre a centralidade de um agente e sua influência sobre o 
grupo. As diferenças de influência entre o agente mais central e o menos 
central aumentam com a crescente hierarquia das estruturas. 

Na estrutura hierárquica, conhecida como “roda”, o agente central 
controla o fluxo de informações entre qualquer par de outros agentes. 

Na estrutura não hierárquica, em que estão presentes todos os laços ou 
conexões possíveis, qualquer membro do grupo pode se comunicar 
diretamente com qualquer outro. 

É possível estabelecer uma medida da centralização da rede com base 
na diferença entre a centralidade da unidade mais central e a das demais 
unidades. Em algumas situações, a elevada centralidade pode representar um 
empecilho. Por exemplo, os agentes centrais são aqueles com maior 
probabilidade de serem considerados culpados de crimes, presumivelmente, 
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porque suas posições centrais nas redes de comunicação os deixam mais 
vulneráveis à detecção. 

O poder relativo dos agentes com elevada centralidade global depende 
da medida em que os agentes centrais se revelam capazes de formar 
coalizões. Daí um princípio básico da Teoria das Redes: a posição de um 
agente em uma estrutura social tem impacto significativo sobre seu 
comportamento e bem-estar. 

Outra área importante da análise de redes é a identificação de 
subgrupos da rede.  

Os modelos relacionais se baseiam primordialmente nas técnicas 
gráfico-teóricas. Seu foco se dá na identificação de “cliques”: regiões 
densamente conectadas das redes cuja totalidade ou maioria dos agentes está 
diretamente ligada entre si, como na estrutura não hierárquica. 

Os modelos posicionais se baseiam predominantemente em técnicas de 
matriz algébrica. Seu foco é na identificação de agentes estruturalmente 
equivalentes, pares de agentes ligados aos mesmos terceiros.  

Por exemplo, blockmodels são representações binárias de matrizes 
relacionais entre agentes de uma rede, permutadas de tal maneira que 
agentes estruturalmente equivalentes se agrupem em submatrizes quadradas 
ou “blocos”. Os blocos são identificados alternativamente, dependendo da 
densidade dos laços entre os agentes componentes deles.  

Os padrões de blocos identificam diferentes tipos de estruturas sociais, 
por exemplo, as escolhas de amizades com laços (ou não) recíprocos. Em uma 
estrutura hierárquica, os laços vão dos agentes de menor status aos de maior 
status, mas não ao contrário. Os agentes de status elevado escolhem outros 
agentes de status elevado, mas não escolhem agentes de baixo status. Estes 
escolhem agentes tanto de baixo quanto de alto status. 

Os blockmodels não são as únicas técnicas a empregar a equivalência 
estrutural como base para o agrupamento. Outras são a análise fatorial, as 
escalas multidimensionais e as técnicas de agrupamento por equivalência 
estrutural não discreta. 

Os membros de “cliques” ou agrupamentos específicos devem 
apresentar atitudes e comportamentos semelhantes. Os “cliques” gráfico-
teóricos se baseiam em laços diretos entre os agentes. Os blocos e outros 
agrupamentos posicionais se baseiam em equivalência estrutural. Então, os 
dois modelos levam a previsões diferentes quanto às fontes da influência e da 
similaridade interpessoal. 
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As relações nos “cliques” se baseiam em laços coesos entre agentes. 
Nos modelos de coesão, os mais largamente utilizados pelos analistas de 
redes, os interagentes diretamente tenderão a influenciar uns aos outros. 

Agentes estruturalmente equivalentes, por um lado, têm a 
probabilidade de apresentar comportamentos semelhantes, porque estão 
sujeitos a fontes comuns de influência direta. Por outro lado, eles, por 
ocuparem as mesmas posições nas estruturas sociais, competem pelos favores 
dos ocupantes de outras posições. Por causa dessa competição, os agentes 
tendem a imitar os atos de seus pares estruturalmente equivalentes. 

Outra questão relevante, para economistas e sociólogos, é a respeito 
da relação entre os modelos de rede e os modelos econômicos em geral. A 
Sociologia Estrutural se desenvolveu durante a década de 1970 como 
alternativa ao Modelo Normativo. Este dominara o campo durante as décadas 
de 1950 e 1960. 

Este modelo normativo, elaborado por Talcott Parsons (1951), sugeria a 
base da ordem social estar em crenças generalizadas compartilhadas (valores) 
e em expectativas de comportamento (normas). Tais valores e normas, 
segundo o modelo normativo, eram interiorizados predominantemente por 
meio da socialização na infância. Na medida em que essa socialização fosse 
bem-sucedida, a ação humana prosseguiria voluntariamente de acordo com os 
valores e as normas sociais. 

A sociologia estrutural, com sua ênfase sobre as restrições e 
oportunidades que influenciam o comportamento, tende a reduzir a 
importância ou desconsiderar totalmente o papel das normas interiorizadas. 
As pessoas podem se comportar de acordo com as normas não por as terem 
interiorizadas, mas porque temem sanções caso as infringissem. 

A Sociologia Estrutural e a Análise de Redes podem ser vistas como 
alternativas à Sociologia Normativa. Seria útil considerar a relação entre a 
Sociologia Estrutural e uma alternativa bastante usada à sociologia normativa: 
a Teoria da Escolha Racional. 

Os teóricos da escolha racional também se preocupam com a 
dificuldade em distinguir entre a interiorização da norma e o medo da sanção. 
Eles tendem a supor este último e não a primeira o guia do movimento do 
comportamento normativamente prescrito. Na falta de evidências claras de 
como os agentes interiorizam as normas, há pouco benefício analítico em 
admitir essa conduta. 

Os dois modelos se preocupam com as oportunidades e restrições 
deparadas pelos agentes. A Teoria da Escolha Racional presume, em geral, as 
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variações do comportamento individual serem explicadas por diferenças entre 
as estruturas de oportunidade deparadas pelos agentes e não por variações da 
sua composição interna.  Essa ideia também se aplica na Sociologia Estrutural. 

O ponto de divergência entre a Sociologia Estrutural e a Teoria da 
Escolha Racional é a análise feita por elas dos determinantes do 
comportamento. Os teóricos da escolha racional normalmente presumem os 
indivíduos adentrarem situações sociológicas dotados de preferências 
formadas de maneira exógena. Elas se mantêm constantes ao longo da 
duração do encontro social. Com essa premissa, desenvolvem modelos lógico-
formais para obter resultados sociais, mas empiricamente suspeitos, devido a 
essas premissas simplificadoras adotadas em sua geração. 

A Sociologia Estrutural não traz em seu bojo premissas inerentes quanto 
à racionalidade dos agentes humanos, embora não exclua essa hipótese – ou 
eventual possibilidade. 

Há uma diferença central entre o modelo estrutural e o modelo de 
escolha racional. No primeiro, as preferências humanas são consideradas 
endógenas, ou seja, a formação das preferências é tida como algo a ser 
explicado. No segundo, a ação humana é tida como sendo afetada por 
estruturas sociais explicitamente definidas. 

Como os teóricos das redes argumentam todos os interesses serem 
endógenos, eles usam como principal ferramenta analítica o conceito de 
interesses individuais.  

• Um interesse individual é uma preferência de um agente na ausência 
de restrições externas. 

• Um interesse estrutural é uma preferência de um agente sujeito a 
restrições sociais, podendo diferir do que seria essa preferência se 
ausentes tais restrições. 

Por exemplo, a ação racional de uma empresa é considerada dentro de 
um sistema de restrições identificado pelas estruturas sociais em que a 
empresa está imersa. 

No caso de tomadas de decisões políticas, o agente pode estar inserido 
em uma rede de relações de dependência em que os outros dos quais é 
dependente mantêm posições políticas opostas. Se o agente determinar a 
necessidade de manter relacionamentos positivos com os outros de quem é 
dependente supera a importância dada à questão, poderá decidir mudar para 
a posição do outro agente. Portanto, os resultados políticos podem ser 
afetados até mesmo por pequenos níveis de dependência na rede.  
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Embora o modelo contenha determinados elementos decisórios de 
escolha racional, a estrutura social altera sistematicamente os resultados 
políticos. Esses resultados não podem ser compreendidos sem um exame da 
estrutura. 

As formas organizacionais das sociedades modernas assemelham-se 
umas às outras não porque sejam necessariamente as mais eficientes. Isso 
ocorre sim porque a necessidade de legitimidade exige isso delas. 

Há três tipos desse “isomorfismo”:  

1. o coercitivo: as organizações desenvolvem estruturas para se 
adequarem às expectativas de outras organizações das quais são 
dependentes; 

2. o mimético: as organizações, sob condições de incerteza, 
simplesmente, adotam as estruturas de seus pares; e 

3. o normativo: experiências de socialização semelhantes levam a visões 
de mundo geradoras de tipos semelhantes de soluções organizacionais 
prescritas. 

A análise de redes é capaz de suprir uma ausência nesse raciocínio com 
uma concepção detalhada dos processos pelos quais se transmite o 
isomorfismo.  

• O isomorfismo coercitivo tende a ocorrer em situações de 
relacionamento direto e coeso entre organizações.  

• O isomorfismo mimético tende a ocorrer quando as organizações 
observam e tentam acompanhar seus pares em equivalência estrutural 
ou de papéis. 

A Teoria das Redes não é capaz de nos dizer por que há símbolos e 
mitos específicos reforçados pelas organizações. Mas pode explicar por que 
algumas formas e não outras são adotadas, independentemente de serem ou 
não mais eficientes em termos objetivos.  

Nesse sentido, embora a Teoria das Redes possa exigir uma perspectiva 
institucional ou outra semelhante para explicar completamente um 
fenômeno, a Teoria Institucional também pode precisar da Teoria das Redes. 
Ela pode tornar mais concretos e rigorosos os conceitos da primeira. 

A Análise de Redes é uma das abordagens progressivamente mais 
adotadas no âmbito das Ciências Sociais. Acumulam-se evidências de a ação 
humana ser afetada pelas relações sociais cujos agentes estão imersos. 



  57

Número de Dunbar e Outras Peculiaridades Evolucionárias 

Quantos amigos você tem na internet? Quinhentos? Mil? Pois bem, não 
se iluda. O limite das relações humanas é determinado pela Biologia. O ser 
humano tem capacidade de manter uma rede de amizade composta por, em 
média, 150 pessoas. Conhecido como “número de Dunbar”, ele foi estipulado, 
na década de 90, pelo antropólogo inglês Robin Dunbar. Aos 67 anos, o 
professor da Universidade de Oxford, é um dos mais importantes estudiosos da 
Psicologia Evolutiva. 

Esse número se mantém estável desde os primórdios da humanidade e 
não mudou com a popularização das redes sociais digitais. “Compartilhar 
informações pessoais com quem não se tem intimidade cria a falsa sensação 
de amizade”, disse ele. 

Dunbar é autor de uma dezena de livros. O mais importante deles, de 
2010, é How Many Friends Does One Person Needs? Dunbar´s number and 
other evolutionary quirks (em tradução livre, Quantos amigos uma pessoa 
precisa? O número de Dunbar e outras peculiaridades evolucionárias). Editei 
sua entrevista à Carolina Melo (Veja, 17/03/15). 

As redes sociais digitais, como o Facebook, mudaram a forma como nos 
relacionamos com os amigos distantes – e, por isso, tornaram-se tão 
populares. Elas criam, no entanto, a falsa impressão de possuirmos muitos 
amigos. Encontrar a pessoa pessoalmente e conviver com ela faz toda a 
diferença. Nesse sentido, o Skype é melhor, pois proporciona a “coexistência” 
do outro, ainda sendo virtualmente. O problema é o Facebook classificar todo 
mundo como “amigo”. Muitos ali são apenas conhecidos – muitas vezes, quase 
desconhecidos. Compartilhar informações pessoais com quem não se tem 
intimidade cria a falsa sensação de amizade. Na realidade, a média de 150 
amigos por pessoa mantém-se inalterada, independentemente das redes 
sociais digitais. 

Entre os primatas, a quantidade de amigos é determinada pelo 
tamanho do cérebro. Quanto maior o cérebro, maior é a capacidade do 
indivíduo de estabelecer vínculos de amizade. Os macacos, por exemplo, 
mantêm uma comunidade restrita a cinquenta integrantes. É uma fórmula de 
sucesso. 

Durante milhares de anos o ser humano viveu em aldeias e vilarejos. Há 
pouco mais de um século habitamos grandes cidades, com populações 
numerosas. Ainda assim, nosso círculo social funciona da mesma maneira de 
milênios atrás. Quem conhecemos pessoalmente, em quem podemos confiar e 
com quem temos alguma afinidade não passa de 150. 
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Um dos primeiros estudos feitos para comprovar esse número ocorreu 
em 1993, quando Dunbar pediu para famílias inglesas enviassem cartões de 
natal para sua rede de conhecidos, uma tradição forte no país. Ao fim da 
pesquisa, descobriu o número de pessoas com esses cartões recebidos ter sido 
aproximadamente 150. Dentro desta rede estavam familiares, amigos, 
vizinhos e colegas de trabalho. 

Pessoa dentro de sua rede de amizades pode não ser um melhor amigo, 
mas você sabe quem ela é e qual o papel dela no seu círculo social – e vice-
versa. Essas são pessoas possíveis de você encontrar pelo menos uma vez por 
ano. Elas seriam convidadas para uma grande festa organizada por você. 

O problema de não conseguimos manter uma rede maior de amigos não 
é capacidade de memória. Conseguimos fazer isso com um número muito 
superior a 150 indivíduos – saber quem são e o que fazem. A questão é o tipo 
de relação mantida com as pessoas. Qual é o papel delas em nossa vida? 
Quanto tempo nós investimos na relação com elas? 

Dos 150 amigos, cinquenta são considerados bons amigos. Desses, 
apenas quinze podem ser chamados de melhores amigos. Entre eles, somente 
cinco pertencem à categoria dos amigos íntimos. São aqueles procurados por 
você quando está com problemas, pede conselhos, busca consolo e até mesmo 
aceita dinheiro emprestado. 

O número 150 é uma média. Ele pode variar, conforme a personalidade 
de cada pessoa, suas habilidades sociais e seu gênero. Alguém com mais 
traquejo para lidar com os mais diversos tipos de pessoas, obviamente tende a 
ter um círculo de amizade maior. Da mesma forma, acontece com os 
extrovertidos – embora o vínculo estabelecido por eles seja menos profundo 
do que os firmados entre os introvertidos e seus amigos. 

Os diferentes graus de amizade são determinados pela frequência do 
contato. Sem dúvida, é o que mais importa na construção de uma amizade. A 
intensidade da relação depende muito do quanto você vê a pessoa e do tempo 
usado ao lado dela. Investimos cerca de 40% do nosso tempo social com nossos 
cinco amigos íntimos e 60% do tempo social com nossos quinze melhores 
amigos. Sobra pouco para os cem amigos restantes. Os encontros de verdade, 
cara a cara, sustentam e fazem uma amizade sobreviver. 

Se um novo amigo entra em nossa vida, significa algum outro amigo, 
com quem não se tem mais tanto contato, capaz de ter perdido seu lugar no 
grupo dos 150. É mais ou menos como ocorre nos relacionamentos amorosos: 
você quer fazer com que seu parceiro se sinta especial. Para isso, você precisa 
sacrificar o tempo dedicado a outras pessoas. Por isso, quando um amigo 
muda de cidade, fica mais difícil manter o vínculo. 
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Os familiares estão incluídos na conta dos 150 amigos, porque algumas 
pesquisas mostraram, na Europa, 50% das pessoas do círculo social serem 
parentes. Já no Brasil, essa proporção é ainda maior, ultrapassando 50% dos 
laços de amizade, talvez porque as famílias são maiores.  

As relações estabelecidas com os parentes estão no grupo dos 150 e 
diferem muito das estabelecidas com os amigos adquiridos ao longa da vida. 
Quando passamos mais de seis meses sem encontrar um desses amigos, os 
vínculos emocionais com ele tendem a enfraquecer. Com isso, essa pessoa 
acaba por perder o lugar na hierarquia das relações sociais. Há de se levar 
ainda em conta ainda ser normal as amizades passarem por mudanças no 
transcorrer dos anos. As pessoas mudam. 

O cartel de amigos costuma se renovar em cerca de 20% de tempos em 
tempos. Em contrapartida, a relação de amizade estabelecida dentro da 
família não requer essa presença constante. Ela se tende a se manter intacta 
durante quase toda a vida. 

É muito preocupante o tempo passado online pelas pessoas, sobretudo, 
jovens. Ao longo da vida nós temos de desenvolver diversas habilidades para 
conseguirmos sobreviver em nosso complexo mundo social. Leva-se cerca de 
20 a 25 anos de prática para uma pessoa ter habilidades sociais satisfatórias.  

Se, por exemplo, uma criança estiver brincando no parque e outra 
criança jogar areia nela, ela aprenderá a administrar essa situação de forma 
adequada e manter seu círculo social funcionando. Mas crianças sem a 
oportunidade de passar por essas experiências e adquirir essas habilidades 
sociais podem se tornar alienadas e completamente egoístas. Elas passam 
muito tempo conversando com “os amigos” pela internet e, se algum deles 
insultá-lo, basta fechar a janela da conversa e começar a bater papo com 
outra pessoa. 

Na vida real não nós podemos fazer isso, nós somos obrigados a 
aprender maneiras de lidar com situações desagradáveis. As conversas online 
tendem a ocorrer em uma bolha. O ato de não vermos as pessoas com quem 
estamos conversando faz com que nossa imaginação voe. Atribuímos a nosso 
interlocutor as características que gostaríamos de encontrar no modelo 
perfeito de amigo ou parceiro. 

A importância da amizade para o ser humano é tão importante hoje 
quanto no passado. Nós só sobrevivemos em grupo. Hoje em dia não 
precisamos dos amigos para nos protegermos dos predadores, como acontecia 
nos primórdios da humanidade. As circunstâncias mudaram, evidentemente.  
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A cooperação e o compartilhamento de informações entre pares 
confiáveis são cruciais para a sobrevivência no passado e o sucesso no 
presente. O grupo dos 150 amigos define uma série de acontecimentos em 
nossa vida. Em 70% dos casos, o encontro do par romântico, para a 
reprodução, acontece por intermédio de uma dessas pessoas. 

Além disso, vários estudos já mostraram os amigos serem importantes 
até para a saúde. Se você quiser viver muito, Dunbar aconselha a ter uma 
rede bem integrada de amigos de qualidade. A construção de relações de 
amizade ricas e duradouras está associada a uma série de benefícios à saúde. 
Ajuda na prevenção de uma série de doenças –distúrbios cardiovasculares, 
depressão, Alzheimer, entre outras. Os efeitos positivos da amizade na saúde 
são tão grandes quanto parar de fumar. 

Assim como existe um hormônio associado ao stress, podemos dizer que 
há um hormônio da amizade: a endorfina. Ela funciona como uma espécie de 
ópio, mas sem oferecer o risco da dependência. Quando o contato com outra 
pessoa nos é de alguma forma prazeroso, a endorfina é liberada, 
proporcionando a sensação de relaxamento e felicidade. Rir, conversar, sair 
para dançar ou ouvir música com os amigos são gatilhos para a síntese de 
endorfina. Graças a essa substância, nos sentimos parte de um grupo, um dos 
principais alicerces para a consolidação da amizade. 

Homens e mulheres se diferem em relação à comunidade assim como 
machos e fêmeas de todos os primatas. As fêmeas definem a vida social, os 
machos apenas as seguem. Eles são mais flexíveis e não têm relações tão 
profundas quanto as fêmeas. Elas são mais intensas em seus relacionamentos. 
Entre a maioria das espécies primatas, o segredo para uma fêmea ter sucesso 
reprodutivo vem do apoio recebido por ela das outras fêmeas. É preciso muita 
dedicação para elas conseguirem se inserir nesse mundo social. Pesquisas com 
babuínos do Quênia mostraram as fêmeas com sucesso social são também as 
com a prole mais numerosa e sobrevivente ao longo da vida. 

As mulheres têm mais habilidades sociais. Para os homens as amizades 
são mais casuais, enquanto para as mulheres essas relações são mais intensas, 
mais valiosas. Se um casal mudar de cidade, por exemplo, é mais provável a 
mulher manter as amizades antigas.  

Uma das explicações para isso está no fato de que as mulheres 
compartilharem com as outras os problemas relacionados aos cuidados com os 
filhos. Para o homem, se ele for morar em outra cidade, só precisa de um 
novo clube para frequentar – não importa quem são os sócios. É como um time 
de futebol: é importante os jogadores terem um bom relacionamento, mas a 
relação não necessariamente precisa ser intensa. Esse raciocínio funciona bem 
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no campo da política, negócios, forças armadas. Mas as coisas podem mudar 
muito, porque as mulheres estão cada vez mais presentes nessas áreas. 

Essas diferenças também podem ser notadas no cérebro de homens e 
mulheres. Ainda não sabemos exatamente como, mas o cérebro de homens e 
mulheres estão organizados de maneira diferente. Uma boa pista é o fato de 
mulheres terem mais substância branca, o que gera mais conexões no 
cérebro. Talvez por isso as mulheres consigam administrar um número maior 
de amigos. Elas geralmente têm uma rede social maior e mais complexa, com 
mais “melhores amigos”. 

Bolhas Ideológicas Online ou Câmaras de Ecos 

Virgilio Almeida é professor visitante na Universidade de Harvard e foi 
secretário de política de informática no Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação no período 2011-2015. Danilo Doneda é professor da Escola de 
Direito da UERJ, doutor em Direito Civil e especialista em privacidade e 
proteção de dados. São coautores de um artigo (Valor, 08/11/16) sobre o que 
em Economia Comportamental se denomina viés heurístico de auto validação 
ilusória. É tipo “eu só converso com minha turma, vá procurar sua turma!” 

Com esse sectarismo o ser humano erra, pois não conversa com quem 
poderia lhe mostrar seus equívocos. Só troca ideias com quem concorda a 
priori. Nunca é alertado do risco de estar errado. Quando levanta uma 
hipótese, só seleciona dados confirmatórios em sua pesquisa, “varrendo prá 
debaixo do tapete” aqueles falseadores. 

Reproduzo o pertinente artigo, para análise de sociedade em rede, em 
seguida. 

“Trata-se de um aparente paradoxo: de um lado, nunca se teve tanto 
acesso à informação. Na internet, se encontra de tudo. Nunca se imaginou 
que pudéssemos ter tantas alternativas globais de comunicação, por 
plataformas como Skype, WhatsApp ou tantas outras, franqueando a 
comunicação em qualquer parte do mundo com um custo mínimo. Ao mesmo 
tempo, assiste-se a uma forte onda de polarização política e extremismo 
ideológico, são democratas versus republicanos nos Estados Unidos, esquerda 
versus direita no Brasil, nacionalistas versus globalistas na Europa, xiitas 
versus sunitas no Oriente Médio. 

As explicações passam por questões como: 

1. a excessiva concentração de riqueza, 
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2. os efeitos perversos da globalização no emprego e na renda, 

3. problemas na implementação das democracias representativas e 

4. crenças religiosas sectárias. 

Mas há também um outro fenômeno de relevo. Ele contribui 
significativamente para a polarização das ideias e posições políticas, afetando 
a democracia e os processos eleitorais em vários países. Trata-se da 
personalização dos serviços oferecidos nas grandes plataformas como Google, 
Facebook, Apple, Microsoft, Amazon e outras. 

Através desse mecanismo, as pessoas acabam sendo expostas, 
prioritariamente, a opiniões e ideias similares às suas próprias visões de 
mundo. O efeito disso é conhecido como “bolha online” (i.e., filter bubble) 
ou “câmara de ecos”. Ultimamente tem chamado a atenção até de líderes 
globais. Expressaram publicamente sua preocupação com o impacto dessas 
bolhas ideológicas para as sociedades democráticas. 

Tecnologias digitais permitem as plataformas de serviço e informações 
na internet abordarem de maneira individualizada cada um dos seus bilhões 
de usuários. A personalização desses serviços é possível pela ação de 
algoritmos. Eles filtram as informações apresentadas aos usuários, seja em 
consultas feitas ao Google, nas recomendações dos filmes do Netflix, na 
seleção dos posts mostrados a cada usuário no Facebook, na priorização de 
alguns dos tweets aparecidos no Twitter e até na seleção de músicas e 
aplicativos. 

Nenhuma dessas informações chega ao usuário por acaso. Por um lado, 
a personalização desses serviços traz inúmeros benefícios e facilidades para as 
pessoas. Por outro lado, os algoritmos de personalização apresentam aos 
usuários aquelas informações e notícias tidas como as mais apropriadas aos 
seus respectivos perfis sociais, econômicos e políticos. Isso pode acarretar 
uma excessiva concentração de ideias e pontos de vista similares. 

Ao homogeneizar as informações expostas a grupos de pessoas, as 
plataformas na internet podem criar certos reflexos no debate político. Um 
deles é a possibilidade do discurso de determinados candidatos ser modelado 
conforme a plateia a ser abordada. Através de dados permanentemente 
coletados na internet, os algoritmos podem direcionar mensagens de 
campanha para indivíduos ou grupos determinados, com base em perfis 
políticos inferidos pelas próprias plataformas. 

Uma parcela cada vez maior da população informa-se através das 
plataformas, como Google, Facebook ou Twitter. Uma pesquisa recente do 
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instituto de opinião pública Pew Research mostra: nos EUA 62% dos adultos 
obtém suas notícias em mídias sociais, em plataformas nas quais a 
personalização está sempre presente. Estudos têm mostrado: na internet as 
pessoas acabam cada vez se relacionando mais com aqueles selecionados 
como seus “iguais”, compartilhando assim as mesmas ideias, crenças e 
aspirações. 

Como consequência da criação dessas bolhas online, ocorre uma 
intensa fragmentação entre tendências políticas. Como as pessoas têm acesso 
prioritário às notícias e opiniões tendentes a reforçar suas próprias 
concepções, a consequência desse fenômeno é uma maior polarização 
política. Como a comunicação e a interação na internet restringem-se a 
grupos possuidoras das mesmas ideias, pesquisas têm mostrado: nesses grupos 
os indivíduos se tornam mais dogmáticos e extremados, favorecendo o 
isolamento ideológico. 

Estas novas conotações da internet proporcionadas ao processo 
eleitoral no Brasil não devem ser consideradas apartadas da contribuição 
positiva da rede. Ela é capaz de trazer ao fluxo de informações úteis, 
fundamentais ao processo eleitoral. Através de ações dos próprios usuários das 
plataformas ou mesmo a partir de um impulso regulatório, é possível 
introduzir maior diversidade no acesso à informação. 

Ao possibilitar o amplo embate de ideias, propostas e projetos entre 
candidatos e eleitores, a internet, com sua natureza descentralizada, 
proporciona opiniões e críticas suplantarem as possibilidades das mídias 
tradicionais. Exatamente por isso, tais características da internet devem ser 
cultivadas e protegidas de interferências, inclusive através da consideração 
de as comunicações pela internet, por envolverem muitas vezes cidadãos 
comuns como fontes de informação, não devem se submeter a um crivo tão 
rigoroso aos olhos da legislação eleitoral, como ocorre com as comunicações 
realizadas por meios tradicionais. 

A bem da verdade, não se está diante de uma situação totalmente 
nova. A diversidade no acesso à informação em mídias tradicionais, como 
rádio e TV, é uma preocupação constante em regimes democráticos. No caso 
da internet, a metáfora da “bolha” é comunicativa e poderosa para explicitar 
potenciais efeitos danosos. 

A situação atual certamente é complexa e não há alternativas muito 
claras acerca de qual sistema de contrapesos deve ser elaborado diante de 
uma eventual consolidação de espaços polarizados a partir das mídias sociais. 
Um sistema desta natureza deverá partir de diagnósticos concretos sobre o 
real alcance desta homogeneização e polarização ideológica, para estabelecer 
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se, e quando, é necessária maior diversidade no acesso à informação e a 
melhor forma de alcançá-la.” 

A Sociedade em Rede   

Manuel Castells apresenta em seu livro A Sociedade em Rede (São 
Paulo: Paz e Terra, 1999) uma importante contribuição para o debate sobre a 
morfologia social das sociedades de tecnologia avançada neste início de novo 
século, segundo resenha de Marcos Moura Baptista dos Santos, Professor do 
Departamento de Ciências Humanas da UNISC. Castells descreve a sociedade 
contemporânea como uma sociedade globalizada, centrada no uso e aplicação 
de informação e conhecimento. Sua base material está sendo alterada, 
aceleradamente, por uma revolução tecnológica concentrada na tecnologia da 
informação e em meio a profundas mudanças nas relações sociais, nos 
sistemas políticos e nos sistemas de valores. 

Para examinar a complexidade da nova economia, sociedade e cultura 
em formação, Castells utiliza como ponto de partida a revolução da 
tecnologia da informação, por sua “penetrabilidade em todas as esferas da 
atividade humana”. “Devemos localizar este processo de transformação 
tecnológica revolucionária no contexto social em que ele ocorre e pelo qual 
está sendo moldado" (Castells, 1999: 24). 

A contribuição de Castells à discussão apresenta quatro aspectos 
principais:  

1. a centralidade da tecnologia da informação;  

2. o refinamento da teoria sociológica, com a proposição da articulação 
do conceito clássico de modo de produção à noção, por ele 
desenvolvida, de modo de desenvolvimento;  

3. a compreensão do papel do Estado no desenvolvimento econômico e 
tecnológico, deixando de lado a visão reducionista e ideologizada das 
perspectivas liberais do Estado mínimo; e  

4. a caracterização da sociedade informacional como uma sociedade em 
rede, com a morfologia social definida por uma topologia em forma de 
rede.  

Sobre a sua compreensão do papel do Estado, “o que deve ser guardado 
para o entendimento da relação entre a tecnologia e a sociedade é que o 
papel do Estado, seja interrompendo, seja promovendo, seja liderando a 
inovação tecnológica, é um fator decisivo no processo geral, à medida que 
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expressa e organiza as forças sociais dominantes em um espaço e uma época 
determinados” (Castells, 1999: 31). 

A tecnologia da informação foi essencial para o processo de 
reestruturação do sistema capitalista a partir dos anos oitenta. O 
desenvolvimento tecnológico foi moldado pela lógica e pelos interesses do 
capitalismo avançado. O estatismo, outro tipo de sistema de organização 
social presentes em nosso período histórico, tentou redefinir os meios de 
alcançar seus objetivos estruturais também por meio da tecnologia da 
informação.  

Há uma inter-relação empírica entre modos de produção (capitalismo e 
estatismo) e modos de desenvolvimento (industrialismo e informacionalismo), 
a qual não acaba, porém, com a distinção analítica entre os conceitos. A 
abordagem de Castells assume as sociedades serem organizadas em processos 
estruturados por relações historicamente determinadas de produção, 
experiência e poder (Castells, 1999: 33).  

A produção é organizada em relações de classe. Elas estabelecem a 
divisão e o uso do produto em termos de investimento e consumo. A 
experiência se estrutura pelas relações entre os sexos (gêneros), até agora 
organizada em torno da família patriarcal ou matriarcal. O poder tem como 
base o Estado e o monopólio do uso da violência. 

Castells associa a nova estrutura social ao surgimento de um novo modo 
de desenvolvimento, o informacionalismo. Sua noção de modo de 
desenvolvimento se refere aos “procedimentos mediante os quais os 
trabalhadores atuam sobre a matéria para gerar o produto, em última análise, 
determinando o nível e a qualidade do excedente" (Castells, 1999: 34).  

Cada modo de desenvolvimento é definido pelo elemento capaz de 
promover a produtividade. Assim, o que define o modo informacional de 
desenvolvimento é a “ação de conhecimentos sobre os próprios 
conhecimentos como principal fonte de produtividade” (Castells, 1999: 35). 
Isso nos conduz a um novo paradigma tecnológico, baseado na tecnologia da 
informação. 

Castells apresenta como característica importante da sociedade 
informacional “a lógica de sua estrutura básica em redes, o que explica o uso 
do conceito de 'sociedade em rede'” (Castells, 1999: 46, nota 33). O 
surgimento da sociedade em rede torna-se possível com o desenvolvimento 
das novas tecnologias da informação. No processo, “agruparam-se em torno 
de redes de empresas, organizações e instituições para formar um novo 
paradigma sociotécnico” (Castells, 1999: 77), cujos aspectos centrais 
representam a base material da sociedade da informação.  
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Castells (1999: 78-9) nos mostra os cinco aspectos centrais do novo 
paradigma:  

1. a informação é matéria-prima;  

2. as novas tecnologias penetram em todas as atividades humanas;  

3. a lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto de relações usando 
essas novas tecnologias;  

4. a flexibilidade de organização e reorganização de processos, 
organizações e instituições; 

5. a crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema 
altamente integrado, conduzindo a uma interdependência entre 
biologia e microeletrônica.  

O conceito de rede parte de uma definição bastante simples: “rede é 
um conjunto de nós interconectados” (Castells; 1999: 498). Por sua 
maleabilidade e flexibilidade oferece uma ferramenta de grande utilidade 
para dar conta da complexidade da configuração das sociedades 
contemporâneas sob o paradigma informacional. Assim, “redes são estruturas 
abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós, desde 
que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem 
os mesmos códigos de comunicação, por exemplo, valores ou objetivos de 
desempenho. Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto 
altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu 
equilíbrio” (Castells, 1999: 499) 

Esta definição dá ao autor capacidade de algumas conclusões 
provisórias sobre os processos e funções dominantes na Era da Informação. “A 
nova economia está organizada em torno de redes globais de capital, 
gerenciamento e informação” (Castells, 1999: 499). Além disso, “os processos 
de transformação social sintetizados no tipo ideal de sociedade em rede 
ultrapassam a esfera das relações sociais e técnicas de produção: afetam a 
cultura e o poder de forma profunda” (Castells, 1999: 504). 

Por que a Informação Cresce: A Evolução da Ordem, de Átomos à 
Economia 

Ideias capazes de mudar os modelos mentais estão oferecidas no livro 
“Why Information Grows” lançado em 2015. O autor é Cesar Hidalgo, um 
físico chileno do MIT Media Lab. Hidalgo, juntamente com Ricardo Haussmann 
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e um conjunto de pesquisadores de Harvard e do MIT, realizou um estudo 
sobre Complexidade Econômica. O livro aborda questões-chave:  

1. a relação entre diversas disciplinas da Ciência e  

2. o esforço intelectual de cientistas em entender o mundo em que 
vivemos. 

Em Física, o conceito de entropia é comumente associado a desordem. 
Entropia é uma medida da combinação de estados físicos equivalentes, por 
exemplo, a disposição de uma quantidade de átomos em um determinado 
espaço. Quanto maior a falta de uniformidade ou padrões, maior é a 
desordem e a entropia de um conjunto. Desde o Big Bang, o universo caminha 
inevitavelmente para a desordem. Esta dependência de trajetória caótica é 
movimento contrário ao da ilusória ideia liberal da economia de mercado, sob 
auto regulação, caminhar inapelavelmente, para uma ordem espontânea. 

Hidalgo apresenta um novo paradigma ou modelo mental sobre o 
mundo. O conceito central é a informação se opor a entropia. A informação 
está relacionada à “ordem física”. Desse modo, o planeta Terra se destaca no 
universo pela disponibilidade de informação. Segundo Hidalgo, o planeta Terra 
é, para informação, o que um “buraco negro” representa para matéria, ou 
uma estrela representa para energia. 

Esse raciocínio instiga a releitura da Economia, não por elementos 
tradicionais como capital e trabalho, mas por elementos tradicionais da 
Física, como energia, matéria e informação. A tese central de Hidalgo é o 
crescimento das economias ser explicado pelo crescimento da informação. 
Sendo assim, para entender porque as economias crescem, é necessário 
entender os mecanismos pelos quais a informação aumenta. 

Ao tratar do conceito físico da informação, os objetos sólidos (em 
oposição a matéria na forma líquida e gasosa) são essenciais para explicar a 
vida e sua natureza rica em informação. É a organização de aminoácidos em 
células e sua combinação na cadeia de DNA. Tornam possíveis a existência de 
organismos unicelulares e também do ser humano. Tudo isso representa 
informação armazenada. É a informação genética aperfeiçoada ao longo de 
bilhões de anos, por tentativas e erros, a origem da espécie humana. 

Graças ao engenho de seres humanos e à combinação de conhecimento 
e know-how são produzidas intrincadas combinações de átomos, como o caso 
de um Bugatti Veyron. Hidalgo utiliza o exemplo desse carro, cujo valor 
estimado é de US$ 2,5 milhões, para argumentar: um objeto sólido como esse 
representa uma configuração de informação muito específica e 
correlacionada. Seu valor monetário estratosférico é atribuído justamente a 
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essa combinação de informações. Tal valor monetário pode ir a praticamente 
zero, caso a Bugatti seja destruída ou gravemente danificada. 

Quanto à Economia, o importante é entender os processos capazes de 
permitirem às pessoas (ou grupo de pessoas) produzirem objetos ou 
informação. Tais processos envolvem a formação de uma rede profissional e 
social capaz de acumular e processar conhecimento e know-how. 
Conhecimento envolve o relacionamento ou ligações entre informações. Já 
know-how refere-se ao conhecimento tácito, ou seja, à capacidade de 
realizar ações.  

O know-how é acumulado tanto por indivíduos como por grupos de 
indivíduos. Por exemplo, uma orquestra sinfônica bem ensaiada é um tipo de 
know-how coletivo. 

A indução desse raciocínio leva ao entendimento da Economia como um 
sistema coletivo e social pelo qual os seres humanos fazem a informação 
crescer. Se existe informação embutida em objetos, os objetos produzidos por 
pessoas são “cristais de imaginação”. Tais produtos ou objetos, 
representariam aplicações ou a materialização de conhecimento, know-how e 
imaginação. 

Nesse sentido, produtos seriam a cristalização de pensamentos de 
pessoas em objetos tangíveis, mas também softwares, ou seja, objetos 
virtuais intangíveis. Permitem aos indivíduos compartilhar pensamentos com 
outros. Sem a materialização desses pensamentos em objetos, as 
possibilidades de troca e a evolução para outros tipos de “pensamentos” seria 
muito limitada. 

Assim, para Hidalgo, o desenvolvimento econômico está relacionado às 
capacidades das economias não de comprar, mas sim de “produzir 
informação". Para fazer a "informação crescer", ou seja, para produzir novos 
cristais de imaginação, é necessária a capacidade de computação, isto é, de 
processos de transformação da informação.  

Por sua vez, a capacidade de computação requer o bom funcionamento 
de redes sociais de interação entre pessoas ou grupos de pessoas, sendo 
afetado por instituições e tecnologias. Das interações entre todos esses 
componentes, em diversos níveis de escala, emerge um Sistema Complexo, 
porém, passível de ser interpretado via simplicidade analítica. 

O crescimento da economia, ou seja, o crescimento da informação, é 
limitado por seus ingredientes:  

1. conhecimento e  
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2. know-how.  

Por sua vez, o conhecimento e o know-how estão “aprisionados” na 
mente das pessoas e nas redes formadas pelos agentes econômicos. As 
tecnologias aos poucos reduzem restrições dadas por fronteiras nacionais, 
facilitando a comunicação e “encurtando” distâncias.  

No entanto, como a socialização de informações e/ou conhecimento/
know-how é ainda um fenômeno com grande especificidade local, então, o 
conhecimento e know-how acabam se acumulando em determinados espaços 
geográficos. Para Hidalgo, as diferenças de conhecimento e know-how entre 
regiões explicariam a desigualdade econômica e social. 

Como as pessoas adquirem conhecimento e know-how? As pessoas 
aprendem, isto é, adquirem conhecimento e habilidades de outras pessoas, 
sendo muito mais proveitoso para nós aprender de pessoas detentoras de 
experiência em tarefas cujo aprendizado é desejado.  

A diversidade de conhecimento e know-how é fator determinante da 
capacidade de produção de informações mais complexas, isto é, cápsulas com 
mais know-how embutido. A formação de redes de relacionamentos 
desempenha um importante papel no emprego dessa diversidade. 

Para explicar como as redes se desenvolvem, Hidalgo recorre ao 
pensamento de grandes estudiosos em seus próprios campos de atuação. Por 
exemplo, Robert Putnan e Francis Fukuyama na Ciência Política e Robert 
Coase e Oliver Williamson na Economia e Teoria da Firma. 

As empresas são entidades eminentemente econômicas e sociais, pois 
são formadas por grupos de pessoas com diferentes conhecimentos e know-
how reunidas para produzir bens e serviços. A Teoria da Firma, desde seu 
início, se ocupou em responder a perguntas como: por que as firmas existem? 
Quais são os limites entre a firma e o mercado? Outra forma de colocar a 
última pergunta seria: quando vale produzir internamente e quando é melhor 
comprar de outra firma? 

Resumidamente, a resposta a essa pergunta é baseada no conceito de 
custo de transação. Quando o custo de transação externo (a firma comprando 
do mercado) é menor que o custo de transação interno (de produzir algo 
internamente) a firma prefere não contratar novas pessoas para realizar 
tarefas, já que é preferível comprar produtos e serviços do mercado. Por 
outro lado, transações de mercado tendem a ter custos na forma de 
contratos, inspeções, negociações, disputas, etc. 
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A rede formada por pessoas de uma empresa ou a rede formada por 
empresas (fornecedores e clientes) é o que determina a capacidade de 
arranjar o conhecimento e know-how e “cristalizar a imaginação”, isto é, 
produzir. 

Para explicar os mecanismos de formação de redes e os determinantes 
da força de ligação entre os elos da rede, Hidalgo recorre a elementos no 
campo da Sociologia e da Ciência Política. Francis Fukuyama em seu livro 
“Trust” afirma: “certas sociedades podem economizar significativos custos de 
transação por que os agentes econômicos confiam uns nos outros, em suas 
interações. Por isso, podem ser mais eficientes do que sociedades com baixo 
nível de confiança, que requerem contratos detalhados e mecanismos de 
exigências”.  

A confiança (trust) é, portanto, um canal mais eficiente do que a via de 
instituições formais para a formação de redes econômicas. Elas podem 
funcionar sem a carga e o custo envolvido com a "papelada" de contratos e 
sua burocracia. 

Nesse sentido, a confiança é uma forma essencial de capital social, 
uma espécie de “cola” necessária à formação e manutenção de grandes 
redes. Novamente, de acordo com Fukuyama, “a estrutura da organização 
industrial pode contar uma história interessante sobre a cultura de um país.  

1. Sociedades com famílias muito fortes e elos relativamente fracos de 
confiança entre pessoas fora de seus círculos são dominadas por 
pequenos negócios familiares.  

2. Países com organizações sem fins lucrativos (não governamentais) 
vigorosas como escolas, hospitais, igrejas têm maior probabilidade de 
desenvolver instituições econômicas privadas fortes capazes de irem 
além da família". 

Uma implicação da visão contida nesse livro para políticas de 
desenvolvimento produtivo é entender uma indústria ou atividade econômica 
como a expressão do conhecimento, know-how e outros fatores locais, tal 
qual o nível de confiança da sociedade. De outra forma, podemos também ver 
uma indústria como a estrutura necessária para acumular tais fatores (sociais, 
conhecimento e know-how). Tais fatores determinam e são determinados 
pelas indústrias e atividades presentes. 

Essa interdependência entre as indústrias (atividades produtivas) e seus 
fatores de produção, assemelha-se a um processo de retroalimentação. A 
Teoria da Complexidade Econômica propõe buscar o desenvolvimento de 
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produtos mais complexos a partir de conhecimento e know-how já disponíveis 
no local. 

Essa situação envolve o fortalecimento de ativos existentes. Não 
importa o quão carente seja um local, sempre haverá ativos, inclusive os de 
conhecimento e know-how. 

O primeiro passo é identificar onde estão os ativos capazes de serem 
mobilizados para melhorar a produção e o bem-estar. Pessoas, empresas e 
instituições podem fortalecer suas condições, mesmo sendo inicialmente 
inadequadas, mobilizando os ativos encontrados à disposição, para conseguir o 
que eles ainda não têm e de forma a obter o necessário. Isso não significa 
certeza de alcançar esse objetivo. 

O desenvolvimento produtivo envolve a mobilização de fatores de 
produção em prol do bem-estar social. São cinco os fatores de produção:  

1) trabalho,  

2) terra ou recursos naturais,  

3) capital físico,  

4) capital humano e  

5) capital social ou tecnologia.  

Na concepção de Hidalgo, o capital físico representa o encapsulamento 
de informação, sendo equivalente aos “cristais de imaginação”. O capital 
social representa valor econômico extraído de redes ou relações sociais. Já o 
capital humano é uma medida do conhecimento e know-how encapsulado em 
pessoas.  

Essas duas últimas formas de capital (humano e social) tem o know-how 
como um elemento comum. O know-how, ou seja, a habilidade para fazer 
coisas, determina a capacidade de “empacotar” tais cristais de imaginação. 
Por sua vez, a capacidade de um sistema de “empacotar” conhecimento 
depende da fluidez do sistema em usar a informação disponível para construir 
e fortalecer as redes necessárias para o acúmulo de know-how. Reside aqui a 
interdependência entre o capital humano e social. 

A função de uma Economia é:  

1. desenvolver conhecimento,  
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2. decompor esse conhecimento em parcelas “encapsuláveis” em pessoas 
(personbytes) e  

3. armazenar o conhecimento e know-how em redes de pessoas capazes 
de recuperar, processar, rearranjar e transmitir tal conhecimento na 
forma de coisas (“cristais de imaginação”).  

Essa é também a principal função de empresas e de cadeias de valor. As 
redes de conhecimento requerem confiança para operar. Então, elas podem 
ser impulsionadas ou freadas por instituições como leis, governos e famílias. 
Algumas economias e sociedades conseguem realizar essa tarefa melhor se 
comparadas às outras. Segundo Hidalgo, é esta a razão fundamental da 
desigualdade de riqueza das Nações. 
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Parte II -  
ESTRATIFICAÇÃO 

SOCIAL 
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Adeus ao Proletariado 

André Gorz publicou a primeira edição francesa de Adieux au 
Prolétariat em 1980. Há uma tradução brasileira publicada em 1982 pela 
Editora Forense Universitária. Como estamos em pleno vigor da 4a. Revolução 
Industrial, embora esse autor se refira à 3a. Revolução Industrial, sua tese 
principal ganhou atualidade. Vou resenhar as ideias originais apresentadas 
nesse livro vanguardista. Ele se tornou um clássico ao ser lido por leitores das 
sucessivas gerações. 

O tema central é a liberdade do tempo e a abolição do trabalho. Este 
se refere à mudança da relação de produção surgida entre capitalistas e 
assalariados. Designa uma atividade assalariada exercida:  

1. por conta de um terceiro;  

2. em troca de um salário;  

3. segundo formas e horários fixados pelo pagador;  

4. visando fins não escolhidos por quem o executa. 

Atividade obrigatória, heterodeterminada, heterônoma – sujeita à 
vontade de outrem ou regulado por leis de conduta vindas do exterior –, o 
trabalho é percebido pela maioria dos demandantes (e muitos não acham 
ocupação remunerada) como uma venda de tempo, cujo objeto pouco 
importa. “Tem-se” um bom ou um mau trabalho antes de mais nada conforme 
sua remuneração. Só depois se pensa na natureza das tarefas e nas condições 
de sua realização. 

O trabalho não é a liberdade porque, para o assalariado como para o 
patrão, o trabalho é apenas um meio de ganhar dinheiro e não uma atividade 
com o fim em si mesma. A liberdade necessária ao artesão é negada e 
reprimida pela organização coletiva do trabalho. Por isso, é necessário nos 
liberarmos no trabalho e não somente do trabalho. Abolição do trabalho e 
abolição do assalariamento passaram ser associada pelo movimento 
trabalhista desde quando existe este regime. 

Entre trabalho assalariado e atividade autodeterminada existe a mesma 
diferença existente entre valor de troca e valor de uso. Trabalhar por um 
salário é trabalhar para poder comprar à sociedade, em seu conjunto, o 
tempo lhe fornecido. A atividade autodeterminada, em contrapartida, é em si 
mesma seu próprio fim quando se trata de atividades estéticas ou artísticas.  

Quando se inclui entre as atividades produtivas, a atividade 
autodeterminada cria objetos destinados ao consumo ou à utilização das 
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próprias pessoas produtoras ou do consumidor direto, quando lhes está 
próximo. A prestação de um serviço se define pela presença do consumidor 
em contato direto com o produtor. 

André Gorz afirma: “a abolição do trabalho só é liberação quando 
permite o desenvolvimento das atividades autônomas”. 

Abolir o trabalho não significa, por consequência, abolir: 

1. a necessidade do esforço,  

2. o desejo da atividade,  

3. o amor à obra,  

4. a necessidade de cooperar com os outros e de se tornar útil à 
coletividade. 

Ao contrário, a abolição do trabalho é apenas a supressão progressiva. 
Jamais será total. Sempre teremos a necessidade de adquirir nosso direito ao 
salário, alienando nosso tempo, ou seja, nossa vida. 

Abolir o trabalho e liberar o tempo – liberar o tempo para os indivíduos 
poderem se tornar senhores de seu corpo, e do emprego feito de si mesmo, da 
escolha de suas próprias atividades, de seus objetivos, de suas obras – são 
exigências perenes. O “direito à preguiça” lhes deu uma tradução, 
infelizmente, reducionista. 

A exigência de “trabalhar menos” não tem por sentido e por finalidade 
“descansar mais”, mas “viver mais”. Isto quer dizer: poder realizar por si 
mesmo muitas coisas, cujo dinheiro recebido não pode comprar, e mesmo uma 
parte das coisas possíveis com ele comprar. 

A abolição do trabalho é um processo em curso. Parece acelerar-se com 
a 4a. Revolução Industrial. A automatização e/ou a robótica irão suprimir, 
logo, milhares de empregos, a menos caso haja uma revisão profunda:  

1. da duração da jornada de trabalho,  

2. das finalidades da atividade e de sua natureza. 

O dogma keynesiano de ser possível se restabelecer o pleno-emprego 
através do crescimento econômico está sendo falseado pela realidade da 
revolução tecnológica atual. Ela elimina ocupações e não gera tantas 
substitutas. A alternativa apresentada por Gorz está entre as duas formas de 
gerir a abolição do trabalho:  
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1. uma leva a uma sociedade do desemprego e  

2. outra leva a uma sociedade do tempo liberado. 

A sociedade do desemprego vem progressivamente se instalando sob 
nossos olhos:  

1. de um lado, há uma massa crescente de desempregados permanentes;  

2. de outro lado, há uma aristocracia de trabalhadores protegidos;  

3. entre os dois, há um proletariado de trabalhadores precários, 
cumpridores das tarefas menos qualificadas e mais ingratas. 

A sociedade do tempo liberado baseia-se no princípio de trabalhar 
menos para todos trabalharem e ter mais atividades por conta própria. O 
trabalho socialmente útil, distribuído por todos desejosos de trabalhar, deixa 
de ser a ocupação exclusiva ou principal de cada um. A ocupação principal 
pode ser uma atividade ou um conjunto de atividades autodeterminadas, 
levadas a efeito não por dinheiro, mas em razão do interesse, do prazer ou da 
vantagem nelas encontradas. 

A necessidade de dissociar o “direito a um emprego” do “direito a um 
rendimento” já era frisada nos primórdios da 2a. Revolução Industrial (a do 
taylorismo) e ganha oportunidade histórica agora, durante a 4a. Revolução 
Industrial (a dos serviços industriais)! 

Atividade Autônoma 

Autonomia designa a capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por 
suas próprias leis ou vontade própria, possuir soberania. É faculdade própria 
de algumas instituições quanto à decisão sobre organização e normas de 
comportamento, sem se dobrar ou ser influenciadas por imposições externas. 

Autonomia, em Política, é a autodeterminação político-administrativa, 
gozada por partidos, sindicatos, corporações, cooperativas etc., em relação 
ao país ou comunidade política dos quais fazem parte. Em Administração, é o 
direito de se administrar livremente, dentro de uma organização mais vasta, 
liderada por um poder central. Refere-se à liberdade moral ou intelectual do 
indivíduo, cuja independência pessoal deriva do direito de tomar decisões 
livremente. 

Na Filosofia de Kant, autonomia é a liberdade do homem quando, pelo 
esforço de sua própria reflexão, dá a si mesmo os seus princípios de ação, não 
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vivendo sem regras, mas obedecendo às escolhidas depois de examiná-las. Já 
em Psicologia, autonomia é a preservação da integridade do Eu. 

No caso das máquinas, autonomia é a distância máxima de um veículo, 
aeronave ou navio dever percorrer (ou tempo de percurso, voo e navegação) 
sem necessitar de reabastecimento. Em tecnologia, autonomia contempla o 
Intervalo de tempo no qual um sistema ou equipamento pode se manter em 
funcionamento sem a ação de agentes externos. Na 4a. Revolução Industrial, 
por exemplo, as “fábricas sem iluminação” operam, incessantemente, 24 
horas por dia. Outro exemplo: dada a desnecessidade de motoristas, as frotas 
de caminhões autônomos só param, rapidamente, para se abastecer.  

Automóveis autônomos ou automatizados poderão ser compartilhados 
por uma demanda programada de acordo com horários e locais para o uso 
contínuo de maneira mais eficiente. Poderemos deixar de ver, especialmente 
nas metrópoles, automóveis estacionados na maior parte do dia. Calcule o 
custo da hora parada de seu automóvel: quanto você pagou por ele (e gasta 
com sua manutenção e tributação) em termos do tempo usado 
efetivamente... 

Atividade autônoma não deve ser confundida com o “trabalho 
doméstico”. A atividade doméstica, principalmente a devida à divisão sexual 
do trabalho, específica do industrialismo, deixou de ser autônoma e 
autodeterminada. Tornou-se uma condição e apêndice subalterno do trabalho 
assalariado do homem, imposto como o essencial. 

Quando o tempo de trabalho diminuir em favor do tempo livre, o 
trabalho heterodeterminado tenderá a se tornar acessório e as atividades 
autônomas tornar-se-ão preponderantes. Uma revolução dos costumes e uma 
reviravolta do sistema de valores tendem então:  

1. a conferir uma nova nobreza às atividades familiares ou domésticas e  

2. a abolir a divisão sexual das tarefas. 

A abolição do trabalho não é nem aceitável nem desejável para quem 
se identifica com seu trabalho, faz dele o centro de sua vida,e pode ou espera 
poder nele se realizar. Eu! Eu! Eu! 

Os trabalhadores orgulhosos de seu ofício, conscientes do poder real ou 
virtual lhes conferido, têm como o objetivo estratégico central a apropriação 
do trabalho, dos meios de trabalho e do poder sobre sua produção. No 
entanto, a automatização é percebida pela camada de trabalhadores 
detentores de um ofício como um ataque direto contra sua classe. Sua 
principal preocupação, de imediato, é repelir esse ataque e não se utilizar dos 
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meios com os quais o ataque é desfechado para finalidades opostas às de 
quem os ataca. Em vez de defender o trabalho tal como se apresenta, 
atualmente, trata-se de buscar o controle do modo de sua abolição. 

A abolição do trabalho, em contrapartida, é um objetivo central para 
quem acha “seu” trabalho jamais poder constituir para ele uma fonte de 
realização pessoal nem o conteúdo principal de sua vida. Isto acontecerá 
enquanto “trabalho” for sinônimo de horários fixos, de tarefas 
predeterminadas e de limitação de competências, de assiduidade durante 
anos, de impossibilidade de ter, ao mesmo tempo, várias atividades, etc. 
Gente “alérgica ao trabalho” constitui a maioria real dos trabalhadores 
ativos. Considera seu trabalho uma necessidade fastidiosa com a qual é 
impossível envolver-se plenamente. Perde-se a vida, ganhando-a... 

A opção não está entre:  

1. abolir o trabalho ou  

2. fazer renascer ofícios completos onde cada um possa se realizar.  

A escolha é entre:  

1. a abolição libertadora e socialmente controlada do trabalho ou  

2. sua abolição opressiva e anti-social. 

É impossível fazer renascer por toda a parte e, para todos, os ofícios 
completos. Não há como equipes autônomas de trabalhadores assegurarem o 
domínio da produção e do produto ao mesmo tempo da realização e do 
desenvolvimento pessoal. O caráter pessoal do trabalho se perde 
necessariamente quando o processo de produção se socializa. O trabalho 
socialmente necessário nunca será comparável à atividade dos mestres-
artesãos ou dos artistas. 

É utópica alcançar uma atividade social autodeterminada quando cada 
pessoa ou equipe será capaz de definir, soberanamente, as modalidades e o 
objeto, o toque pessoal, inimitável, aquele capaz de imprimir sua marca 
particular ao objeto. A socialização da produção exige os meios ou 
instrumentos serem intercambiáveis em qualquer lugar onde tenham sido 
produzidos e, portanto, o trabalho, assim como as máquinas, ambos terem, 
em qualquer parte, características intercambiáveis. 

Essa intercambialidade, para André Gorz, é uma condição fundamental 
para a redução da duração do trabalho e para a distribuição, por toda a 
população, do trabalho social necessário. A despersonalização, a padronização 
e a divisão do trabalho permitem, a um só tempo, a redução da duração do 
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trabalho. E a torna desejável. O trabalho de cada um pode ser reduzido 
porque há outros capazes de realizá-lo em seu lugar. E deve ser reduzido para 
todos poderem ter atividades diferentes, mais pessoais. 

A heteronomia do trabalho, consequência de sua socialização e de sua 
produtividade multiplicadas, também torna possível e desejável a liberação 
do tempo, para a expansão das atividades autônomas. Não basta “autogestão” 
para transformar o trabalho complexo em trabalho pessoal e realizador para 
todos. 

  
Negação Radical da Lógica do Capital 

O falta para podermos nos realizar, nos comunicar com os outros, levar 
uma vida mais descontraída, estabelecer relações mais fraternais? A previsão 
econômica ortodoxa não responde a essa questão. A ortodoxia só se preocupa 
em inventar novas penúrias ou novas carências de acordo com as necessidades 
de rentabilidade do capital. Este impõe seus produtos por meio dos símbolos 
que os investe. 

André Gorz, em Adieux au Prolétariat (Rio de Janeiro; Editora Forense 
Universitária; 1982), considera a publicidade como a força educadora e de 
ativação capaz de provocar as transformações da demanda. Estas são supostas 
socialmente necessárias. Emulam em imagens um nível de vida mais elevado, 
em cada época, de modo a aumentar o consumo até ultrapassar o nível 
suficiente para ocupar toda a capacidade produtiva, criada de maneira 
descentralizada por iniciativas particulares. 

A ideia de produção e consumo poderem ser decididos a partir das 
necessidades reais é, por suas implicações, uma ideia politicamente 
subversiva:  

1. supõe os produtores e os consumidores poderem se reunir, em debate 
público, fazer perguntas e decidir de maneira soberana uma oferta de acordo 
com a demanda;  

2. supõe ser abolido o monopólio de O Mercado e/ou O Estado, em outros 
termos, O Capital, detido em matéria de decisões sobre o investimento, a 
produção e a inovação;  

3. supõe um consenso sobre a natureza e o nível de consumo aos quais 
todos devem poder pretender e, por consequência, sobre os tipos de consumo 
convenientes prescrever e sobre os limites recomendados não serem 
ultrapassados por razões ecológico-ambientais;  
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4. supõe, enfim, uma gestão econômica com meta em satisfazer o máximo 
das necessidades com a maior eficácia possível, ou seja, com o mínimo de 
trabalho, de capital e de recursos naturais – em resumo, com o mínimo de 
produção mercantil. 

Como se substitui um sistema econômico fundado na busca de 
desperdício máximo por um sistema fundado na busca do desperdício mínimo? 
Qual é a maneira de substituir uma economia cuja produção está subordinada 
às exigências do lucro do Capital por uma economia cuja produção está 
subordinada às necessidades pessoais? Como as necessidades de cada um 
podem ser livremente determinadas pelo próprio povo com o conhecimento 
das formas e dos custos de sua satisfação possível? 

Apenas um modo de produção (e de vida) independente do imperativo 
do imperativo da acumulação de capital e do crescimento da renda pode 
investir hoje para cobrir todas as necessidades com um menor volume de 
produtos mais duráveis sobre os quais o lucro, tal como o concebemos 
atualmente, também será menor. 

A superioridade do socialismo pós-industrial sobre o capitalismo liberal 
será que, ao invés de a impossibilidade do crescimento perpétuo ser vivida 
como crise periódica e regressão de nível de vida, o decréscimo da produção 
social será o resultado da opção de ser fazer mais e de viver melhor com 
menos. 

A expressão “socialismo pós-industrial” supera, historicamente, a 
terminologia marxista do “comunismo”, desgastada pelo “socialismo 
realmente existente”. Neste, por seu anacronismo, “o pleno desenvolvimento 
das forças produtivas” não ocorreu de modo a tarefa principal não ser nem a 
produção máxima nem o pleno emprego. Exige sim uma organização diferente 
da economia onde o pleno trabalho deixa de ser a condição do direito a um 
rendimento pleno. Nela, a satisfação das necessidades estará assegurada a 
cada um em troca de uma quantidade de trabalho social capaz de ocupar 
apenas uma pequena fração de sua vida. 

Virtualmente, acha Gorz, talvez devido à visão eurocêntrica, já 
atingimos esse estágio. A satisfação integral de todas as necessidades através 
de uma pequena quantidade de trabalho não encontra obstáculos no 
desenvolvimento insuficiente dos meios de produção, mas, ao contrário, em 
seu super desenvolvimento com consequências ecológicas desastrosas. 

Sendo assim, o desenvolvimento das forças produtivas no quadro do 
capitalismo não levará nunca ao limiar do comunismo porque o modo de 
produção capitalista exclui a satisfação durável e equitativa das necessidades 
assim como a estabilização da produção social em um nível comumente aceito 
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como suficiente. A própria ideia de, em um dia, ser possível haver bastante 
para todos e, então, a busca do “mais” e do “melhor” poder ceder lugar à 
busca de valores extra econômicos e não-mercantis, é estranha à sociedade 
capitalista. 

Daí a importância da “experimentação social” de novas maneiras de 
viver em comunidade, de consumir, de produzir e de cooperar. Daí também a 
importância das tecnologias alternativas capazes de fazer mais e melhor com 
menos, ampliando a autonomia dos indivíduos e das comunidades de base. 

As inovações tecnológicas como instrumentos indispensáveis de uma 
alternativa de sociedade não significam, contudo, elas poderem realizar seu 
objetivo à margem do político, nem prefigurar uma sociedade onde o Estado 
tenha sido abolido pela transferência de todas as suas funções para as 
comunidades autogeridas. A socialização da produção do necessário e a 
regulamentação central da distribuição e das trocas permanecem 
indispensáveis. 

A renda social será assegurada a cada um ao longo de toda a vida em 
troca da quantidade de horas de trabalho socialmente útil, a serem prestadas 
em tantas frações quantas se deseje, de maneira contínua ou descontínua, em 
um único ou em vários setores de atividade. Tudo isso só será possível com um 
órgão central de regulamentação e de compensação, ou seja, um Estado. 

A alternativa ao sistema capitalista, segundo André Gorz, não é nem o 
retorno à economia comunitária de autossubsistência nem a estatização dos 
meios de produção e a planificação totalitária de todas as atividades. Pelo 
contrário, consiste em:  

1. reduzir o mínimo na vida de cada um e  

2. estender ao máximo as atividades autônomas, coletivas e/ou 
individuais, cujo fim esteja em si mesmas. 

Como a esfera da necessidade e a esfera da liberdade não coincidem, a 
expansão desta última supõe uma delimitação da primeira. Essa codificação é, 
por essência, tarefa própria do político. Este não deve ter como vocação 
manipular o Poder a seu favor, mas atribuir ao Estado missões e modalidades 
de gestão de modo a levar a esfera da heteronomia a se restringir e a esfera 
da autonomia a se ampliar. 

O político deveria representar os movimentos de luta social em busca 
de subtrair espaços crescentes de autonomia aos aparelhos de dominação do 
Capital e do Estado. À custa de rejeitar ou tentar submeter o movimento das 
lutas para identificar-se ao Poder de Estado, presente ou futuro, os Partidos 
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Políticos entraram em decadência. Preocupados em manter o monopólio da 
representação, os Partidos só aumentam seu descrédito. Porém, não há 
porque se regozijar com esse suicídio político. Com essa morte se anuncia o 
nascimento do Estado totalitário! 

  
4a. Revolução Industrial: Sociedade do Desemprego ou Sociedade do Tempo 
Liberado? 

Uma época chega a seu término: a época quando o trabalho humano 
era fonte de toda riqueza. Começou a 4a. Revolução Industrial. Rompeu-se o 
vínculo entre crescimento do investimento e crescimento do emprego. Nem o 
protecionismo do mercado interno nem a retomada do investimento, nada 
disso conseguirá reduzir o desemprego tecnológico. Cada vez mais será difícil 
alcançar o “pleno emprego” com políticas keynesianas ou de outras extrações 
teóricas. 

A questão-chave contemporânea é se a 4a. Revolução Industrial levará 
à Sociedade do Desemprego ou à Sociedade do Tempo Liberado? Vai liberar o 
ser humano do trabalho mutilante ou vai mutilá-lo ao limite, reduzindo-o à 
inatividade forçada? Levará à uma Era quando trabalharemos cada vez menos, 
dispondo de uma massa crescente de riqueza melhor distribuída, para 
mantermos nosso poder aquisitivo? Condenará uns ao desemprego e outros à 
hiper produtividade? 

Face a tais cenários, a melhor saída, apontada por André Gorz, em 
Adieux au Prolétariat (Rio de Janeiro; Editora Forense Universitária; 1982), é 
a redução progressiva da jornada de trabalho, evidentemente, sem isso 
representar uma perda do poder aquisitivo. 

Os novos objetivos das lutas sociais e políticas são: 

1. trabalhar menos produzindo mais,  

2. distribuir melhor os frutos do progresso técnico,  

3. criar um novo equilíbrio entre tempo de trabalho obrigado e tempo 
disponível para trabalho criativo,  

4. permitir uma vida mais tranquila e atividades mais recompensadoras. 

No momento mesmo quando a automatização permite produzir mais em 
menor número de horas de trabalho, esgota-se a necessidade de produção 
crescente sem delimitação. A utilidade do crescimento, se ele não gera mais 
ocupações como antes, torna-se duvidosa em vários domínios, tamanhos são 
os desperdícios já produzidos hoje face aos níveis de oferta sem demanda. 



  83

O ponto de vista eurocêntrico não observa subsistirem zonas de pobreza 
e mesmo de miséria na sociedade mundial contemporânea. No sentido de 
desenvolvê-las, impõe-se um crescimento da produção e renda, em certos 
lugares, de modo a acabar com as desigualdades sociais e regionais.  Melhorar 
o nível de vida global não implica apenas em diminuir a pobreza, mas também 
reduzir a desigualdade social em todo o mundo. 

Gorz questiona a argumentação keynesiana de bastar o aumento do 
poder de compra popular para “reativar” a indústria de bens de consumo 
duráveis e não-duráveis, criando, de imediato, muitos empregos. Alega este 
argumento só caber em políticas anticíclicas de curto prazo, mas não no 
médio e longo prazo. 

Critica o “mercado de substituição” como o principal escoadouro para 
os produtos industriais, criando necessidades artificiais ou diminuindo a 
duração da vida dos produtos. Praticamente, “obriga” os consumidores a 
substituírem seus bens de consumo durável a intervalos cada vez menores – e 
não só por “obsoletismo tecnológico”. 

Quando chegará o tempo de os homens não mais fazer aquilo capaz de 
ser feito pelas máquinas? O capitalismo caminha, inexoravelmente, para a 
abolição do trabalho, a qual, por sua vez, engendrará sua substituição por um 
novo modo de produção, ou melhor, modo de vida? 

Os “autonomistas” apontam o tema da abolição (ou da redução) do 
trabalho obrigatório como o mais subversivo já levantado para o debate 
público. Se todo o mundo tomasse consciência de, virtualmente, não haver 
mais problema de produção, mas apenas um problema de distribuição de 
renda e riqueza, um outro mundo seria possível. Com a partilha equitativa da 
riqueza produzida e a distribuição equitativa por toda a população mundial do 
trabalho socialmente necessário, em escala global, o sistema capitalista atual 
teria graves dificuldades para se manter. 

Se todos soubessem ser tecnicamente possível viver cada vez melhor, 
trabalhando cada vez menos, e o direito a “proventos integrais” não mais 
precisar estar limitado apenas àqueles ocupados em “tempo integral”, o que 
seria da disciplina do trabalho, da ética do rendimento do trabalho, da 
ideologia da competição? A ordem atual seria solapada em seus fundamentos 
ideológicos? 

Anuncia-se a 4a. Revolução Industrial, para a população, não com a boa 
notícia de ela resultar em necessidade de trabalhar menos, mas sim com a má 
notícia de “faltar ocupação”, portanto, “faltará renda do trabalho”. Não 
teremos cada vez mais tempo livre, mas sim “haverá menos ocupação”. 
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As promessas da automatização e/ou robotização são apresentadas 
como se fossem ameaças. Com o ilusório “discurso da competência”, tenta-se 
fazer os trabalhadores disputarem cada vez mais acirradamente entre si os 
raros empregos, em vez de lutarem em conjunto para se instaurar uma nova 
racionalidade econômica.  

Na verdade, o desemprego não é apenas uma consequência da crise 
econômica mundial, mas é também uma arma para restabelecer a obediência 
ao Deus-Mercado. Junto com ela exige-se a disciplina nas empresas 
exploradoras da mais-valia relativa, incorporando toda a elevação da 
produtividade sem distribui-la entre os trabalhadores. 

A tendência histórica aponta em direção de cada vez menos o 
trabalhador flexível seguir a carreira na profissão de sua formação escolar ou 
especializada. A especialização será transformada pela formação generalista, 
de maneira simplificada. A desqualificação, derivada da intercambialidade 
entre ocupações, será suprimida pelos avanços tecnológicos. 

Pelo desapego, provocado por uma vida de trabalho cada vez mais 
precária e vazia de sentido, o desemprego acaba por se tornar um perigo para 
a ordem estabelecida. Assim, os seguidores dessa ordem exigem “a criação de 
empregos” como um fim em si mesma, independente das finalidades a que 
servem tais empregos. Tudo é válido sob a condição de se “criar trabalho” – e 
lucro! 

Trabalhar para Produzir ou Produzir para Trabalhar? 

Na linguagem oficial, não é mais o trabalho criador de produtos, mas a 
produção criadora de trabalho. Não se trata mais de trabalhar para produzir, 
mas sim de produzir para trabalhar. Este é mote de o Estado para compensar 
a indiferença de O Mercado com o desemprego. A casta dos mercadores não 
entrega mais à sociedade sua missão social: gerar empregos e renda. 

A economia de guerra e a própria guerra foram, até o presente do 
capitalismo globalizado, os únicos métodos encontrados para assegurar o 
pleno emprego da população economicamente ativa e das máquinas criadas, 
quando a capacidade produtiva ultrapassou a capacidade de consumir no 
capitalismo central. Na periferia, parece ocorrer o inverso, daí a busca 
desesperada de migração para o centro. 

Os teóricos da sociedade informatizada, no entanto, garantem métodos 
menos bárbaros poderem “criar trabalho”: consistem essencialmente em 
fazer os profissionais especializados (e antes bem pagos) substituam as 
atividades até aqui feitas por pessoas por sua própria conta, e segundo sua 
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fantasia, como os cuidados pessoais com saúde, beleza, sexualidade, bebês, 
educação de crianças, etc. 

Quando a automatização e/ou a robotização “arriscam” a dar à 
população a possibilidade e o tempo de cuidar mais de si mesma, propõe-se a 
migração massiva de trabalhadores para se transformarem em profissionais do 
novo Setor Terciário, isto é, em prestadores de serviços pessoais. São 
chamados a dissuadir as pessoas de fazerem qualquer coisa por conta própria, 
até mesmo criar seus filhos, deixando tudo para “especialistas”. 

É possível criar milhões de ocupações de “cuidadores”, abrindo 
segmentos de mercado inexplorados para as trocas mercantis, fazendo de 
cada desocupado o prestador de um único serviço especializado? Em 
contrapartida, todos virarão consumidores passivos das prestações de serviços 
oferecidas por outros especialistas? 

Segundo André Gorz, certamente, essas novas ocupações não serão 
produtivas, pois reduzirão a autonomia das pessoas, aumentando sua 
alienação e sua dependência de outros. Têm como única função tornar pago 
aquilo até então não remunerado, garantindo assim a circulação monetária 
entre trabalhadores com baixíssima produtividade, pois constituem atividade 
de serviço “de um para um”, isto é, do produtor direto para o consumidor. 
Cada um executará, em tempo integral, tarefas sem nenhum atrativo a 
serviço dos outros de modo a pagar também os serviços igualmente fastidiosos 
possíveis de outros executarem para ele. 

Por exemplo, duas mães tomam conta, cada uma, do filho da outra, e 
pagam-se mutuamente por esse serviço. Aos olhos dos economistas, o PIB 
aumenta em dois salários, embora, na verdade, nada tenha sido produzido em 
termos líquidos, nesse “jogo de soma zero”, muito pelo contrário, filhos são 
criados sem o carinho da mãe... 

E se cada indivíduo não tivesse tanto dinheiro, mas tivesse mais tempo 
para melhor cuidar de sua própria vida e/ou da vida de sua família ou 
comunidade, não estaria todo o mundo em situação melhor? Realizaríamos 
menos trabalhos aos quais somos indiferentes (ou muito pesados) e mais 
trabalhos capazes de nos mobilizar, porque eles nos expressam, nos liberam a 
criatividade. 

Não viveríamos à espera do tempo vazio do lazer e da aposentadoria, 
mas sim usufruiríamos do tempo liberado para uma vida ativa de outra 
natureza. Não seria o tradicional desemprego, mas sim o “desemprego 
criador”! 
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Gorz defende a tese de a liberação e a realização dos indivíduos serem 
mais favorecidas pela alternância entre trabalhos rotineiros e atividades, ao 
contrário, possíveis de haver entrega total. Não se trata de suprimir os 
primeiros em favor dos segundos, mas apenas de reduzi-los a uma fração do 
nosso tempo. Gorz acha “a alternância está em conformidade com a própria 
respiração da vida”. 

A proporção de trabalhadores em tempo parcial seria bem mais elevada 
se a população tivesse à sua disposição oficinas com ambiente para lhes 
permitir montar, consertar e talvez até mesmo fabricar por conta própria os 
produtos cuja montagem na fábrica constitui um trabalho insuportavelmente 
repetitivo e embrutecedor para quem se limita a ele no dia a dia. Propõe o 
desenvolvimento de atividades de reparo e de manutenção, tanto dos 
equipamentos mecânicos ou eletrodomésticos, quanto das moradias e 
vizinhanças. 

Microcomputadores e impressoras 3D permitem, atualmente, uma 
pequena oficina produzir tão eficazmente quanto a grande fábrica de outrora, 
sem fazer face aos mesmos gastos de transporte, de instalações, de 
administração. A produção pode se aproximar do consumo, os esbanjamentos 
e os desperdícios impostos pela centralização podem ser reduzidos. 

A transição para esse novo modo de produção (e de vida), para Gorz, 
supõe uma ação consciente ao mesmo tempo no nível da sociedade civil 
organizada (famílias, associações, cooperativas, etc.), do movimento dos 
trabalhadores sindicalizados, das forças políticas e do Estado. 

Qual seria o obstáculo a esse tipo de reorientação? Ela toca nos pontos 
mais íntimos do capitalismo:  

• levaria a investir não para vender mais, mas para consumir e, por 
consequência, para vender menos;  

• levaria a uma redução da grande produção mercantil em lugar de levar 
a seu aumento;  

• substituiria capital por trabalho humano, valor de troca por valor de 
uso; 

• acabaria por subtrair espaços crescentes à lógica da acumulação 
capitalista. 

Esta é a razão pela qual a sociedade do tempo livre depende, 
fundamentalmente, de um projeto anticapitalista, ou seja, de um projeto de 
cidadania democrática e igualitária! 
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Desejo de Status 

A leitura de livro de filosofia do cotidiano Desejo de Status (Rio de 
Janeiro, Rocco, 2005) de autoria de Alain de Botton pode nos orientar na 
superação de uma obsessão: o desejo de reconhecimento de nossa posição 
social.  

Ele analisa os cinco fatores responsáveis por provocar o desejo de 
status:  

1. a falta de amor,  

2. o esnobismo dos outros,  

3. as expectativas demasiado elevadas por parte de nós,  

4. a estrutura meritocrática da sociedade e a dependência de fatores 
externos fora de nosso controle para a conquista do sucesso econômico, 
político e social. 

Botton aponta também cinco remédios capazes de ajudar o controle 
desse sentimento de angústia provocado por não recebermos o 
reconhecimento de parte dos formadores de opinião pública por nossas 
realizações. São eles: a filosofia, a arte, a política, o cristianismo e a 
boemia.  

Não é fácil conviver com o esnobismo da autoproclamada elite 
socioeconômica brasileira. Esta é inculta e iletrada, mas não sabe disso.  

A Teoria da Burrice define como Idiota quem causa prejuízo aos outros 
sem tirar qualquer vantagem para si mesmo ou até sofrendo alguma perda. 
Todos nos subavaliamos o número de ignorantes em circulação. Sabemos a 
probabilidade de alguma pessoa ser (ou agir como) idiota independe de 
qualquer outra característica dela, como educação, ambiente ou riqueza. As 
pessoas não ignorantes sempre subestimam o potencial nocivo dos ignorantes. 
Em especial, em qualquer momento ou lugar, trabalhar e/ou associar-se a 
ignorantes resulta infalivelmente em erro muito caro. O ignorante é muito 
perigoso, pois age contra si e outros. Quem anda atrás dele, não sabe onde irá 
parar. 

A palavra snobbery, em português, “esnobismo”, tem sua origem na 
Inglaterra do século XIX. Derivou do hábito de faculdades de Oxford e 
Cambridge de escrever sine nobilitate (sem nobreza) ou “s.nob” ao lado dos 
nomes de alunos plebeus nas listas de exame para distingui-los de seus 
colegas aristocratas. Passou-se a classificar como esnobe qualquer pessoa com 
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hábito de demonstrar preconceito social ou cultural, discriminando outras por 
sua origem. 

Inicialmente, considerava-se o esnobe ser alguém sem status elevado, 
mas o termo acabou assumindo significado quase oposto: alguém ofendido 
pela falta de status dos outros. Quem usa a palavra, geralmente, o fazem em 
sentido pejorativo, para descrever algum processo de discriminação. A 
novidade não foi o esnobismo, mas sim o espírito de igualdade. Se comparado 
com a conduta discriminatória tradicional, faz esta ser cada vez mais 
inaceitável socialmente. 

Desde então, classifica-se como esnobe qualquer um praticante aberto 
de algum preconceito social ou cultural. Por exemplo, quem declara algum 
tipo de pessoa (“o paulista”) ser claramente melhor do que outro (“o 
nordestino”), expressa um preconceito regional. Inclui também quem anuncia 
“tomar vinhos apenas acima de US$ 50” ou “escutar música apenas erudita”. 
Em outras palavras, os esnobes abrangem todos os que insistem em 
determinada escala de valores com demasiado espalhafato. 

A marca dos esnobes não é simplesmente a discriminação, mas sim a 
insistência em suposta igualdade perfeita entre classe social e valor humano. 
Ao longo do tempo, há diversidade do fenômeno, porque se altera, 
historicamente, a gama de grupos proeminentes nas diversas sociedades. 
Como o principal interesse dos esnobes é o poder, se a distribuição do poder 
muda, natural e imediatamente, mudarão os objetos de sua admiração. 

Estar em companhia de esnobes pode nos enraivecer e irritar, porque 
percebemos quem somos verdadeiramente, isto é, o que somos, excluindo 
nosso status. Nossa qualidade rege muito pouco o comportamento deles em 
relação a nós. Não lhes interessa nossa sabedoria ou inteligência, se somos 
incapazes de ostentar os emblemas socialmente reconhecidos de nossas 
qualidades. Nossa existência continuará recebendo a fria indiferença deles. 

Quando ultrapassamos a fase de bebê, a afeição começa a depender da 
realização: ser educado, bem-sucedido na escola e, depois dela, adquirir 
classe e prestígio. Tais esforços podem atrair o interesse dos outros, mas só o 
adulador mais inepto admitiria querer basear a amizade em atração pelo 
poder ou fama. Amizade verdadeira nasce do sentimento de igualdade. 

Mesmo os aduladores talentosos sabem: devem sugerir estarem 
interessados, estritamente, na parte sem status de sua presa – e não no “carro 
com motorista”, “aparecimento na mídia” ou “diretoria de empresa”. Porém, 
apesar de seus esforços, a presa é propensa a detectar o interesse e deixar a 
companhia dos esnobes por temer a irrelevância de suas personalidades 
essenciais. Dado seu interesse exclusivo na reputação e na realização, quando 
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as circunstâncias externas de seus conhecidos se alteram, por exemplo, 
devido à demissão de alto cargo público, os esnobes tendem a fazer 
reavaliações tragicômicas e súbitas de quem poderão ser seus “amigos mais 
íntimos”. 

Como os esnobes combinam fraca capacidade de julgamento 
independente com forte apetite pelas opiniões de pessoas influentes, suas 
crenças serão estabelecidas pela mídia. Diariamente, esta impõe notícias 
sobre o prestígio de “celebridade” e, como consequência, a banalidade do 
homem comum. 

Subestimar os outros não é postura correta para quem é 
excessivamente convencido a respeito da importância social de sua própria 
posição. Por trás da arrogância está o medo da punição da inferioridade por 
permitir os outros acharem não serem bons o bastante para quem a adota.  

Esnobes acabam gerando esnobes. É difícil, portanto, renunciar às 
táticas de esnobismo sozinho, pois a doença é coletiva. Ser desprezado com 
insolência fomenta, quase naturalmente, a ânsia por ganhar a atenção de 
quem nos despreza. Paradoxalmente, não gostar das pessoas raramente é 
motivo suficiente para não querer que elas gostem de nós. O esnobismo de 
certo grupo proeminente pode incentivar ambições sociais procuradas como o 
único meio aparente de se obter amor e reconhecimento.  

Em vez do desprezo, o pesar e a compreensão podem ser respostas 
mais adequadas para o comportamento esnobe. Este, no fundo, é motivado 
por desejo amedrontado e frustrado de dignidade. 

Se a pobreza é a punição material costumeira para o status inferior, 
então o desprezo e os olhares distantes serão as punições emocionais. A 
sociedade esnobe parece incapaz de deixar de os impor a quem é privado de 
símbolos de importância. 

O Declínio do Homem Público: As Tiranias da Intimidade 

Impessoalidade possui duas acepções na língua portuguesa. De um lado, 
é algo desejável na coisa pública, especialmente em licitações, concursos e 
carreiras baseadas em méritos. Nesse caso, é requesito a qualidade, o caráter 
ou a condição de impessoal. Dever-se-ia predominar, na vida pública, não a 
personalidade, mas sim o impessoal referente ao tratamento democrático de 
todos os cidadãos como iguais. De outro lado, a impessoalidade é vista de 
maneira indesejável na arte da vida privada. Na tomada de decisões práticas, 
a ausência de originalidade ou mesmo a banalidade não é bem-vista. É 
necessário separar uma conotação da outra.  
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Para esta reflexão, vale reler o livro de Richard Sennett (1943- ), 
clássico da sociologia contemporânea, O Declínio do Homem Público: As 
Tiranias da Intimidade (São Paulo, Companhia das Letras, 1988, original de 
1974) sobre comportamento humano, psicologia coletiva, interação e 
mudança social.  

De cara, a “orelha do livro” lança a pergunta: “por que é mais fácil 
fazer arte em vez de ver arte – paradoxo que só pode implicar rebaixamento 
de qualidade”? A provocativa questão pode ser adaptada ao mundo virtual: 
por que será mais fácil escrever blog (ou mini-blog) do que ler blog (ou, pior, 
Twitter)?  

A resposta sugerida é muito provocadora: “no mundo do ‘eu me amo’, 
do narcisismo desvairado, a privatização da existência assumiu proporções 
tais de modo ‘o eu’ constantemente invadir o já tão depauperado espaço do 
‘outro’. Ser ‘outro’ hoje em dia é duro, nesse bulevar de vitrines do ego”. 

Richard Sennet se cansou dessa mania de se jogar o coração sobre a 
mesa. Para ele, os principais males da sociedade, do narcisismo clínico à 
apatia política, resultam do declínio da vida pública. As pessoas só podem ser 
socializáveis quando possuem algum resguardo umas das outras.  

Para haver interação eficaz entre pessoas, são imprescindíveis algumas 
formas ritualísticas de comportamento, tais como havia no século XVIII, 
quando se equilibravam o domínio público e o espaço privado. Cobrindo mais 
de duzentos anos de história cultural, política e social, O Declínio do Homem 
Público concentra-se, precisamente, nas razões pelas quais, a partir de dado 
momento, aquele equilíbrio tão necessário à sobrevivência psíquica deixou de 
existir. 

No Império Romano, a vida pública era tratada como questão de 
obrigação formal. Eram deveres de todo romano participar com espírito cada 
vez mais passivo, conformando-se às regras da res publica e investindo cada 
vez menos paixão em seus atos de conformidade. Ele buscava privadamente 
algum foco para suas energias emocionais.  

Esse compromisso privado era místico, preocupado em fugir do mundo 
em geral e das formalidades da res publica como parte desse mundo. Res 
publica é uma expressão latina com significado literal de “coisa do povo” ou 
“coisa pública”. É a origem da palavra república. O termo se refere a uma 
coisa não considerada propriedade privada, mas a qual é, em vez disso, 
mantida ou possuída em conjunto por muitas pessoas. 

Vinculava-se a várias seitas, entre as quais o Cristianismo passou a 
predominar. Com o Estado perdendo seu caráter laico, o Cristianismo deixa 
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então de ser compromisso espiritual, praticado em segredo, para irromper no 
mundo ocidental, transformando-se, ele próprio, em novo princípio de ordem 
pública. 

Hoje, a vida pública também se tornou questão de obrigação formal. 
Boas maneiras e intercâmbios rituais com estranhos são considerados como 
formais e áridos ou falsos. A própria pessoa estranha é figura ameaçadora. 
Poucos cosmopolitas sentem prazer com estranhos. 

A res publica representa, em geral, aqueles vínculos de associação e 
compromisso mútuo que existem entre pessoas que não estão unidas por laços 
de famílias ou de associação íntima: é o vínculo de uma multidão, de um 
povo, de uma sociedade organizada, mas do que vínculo de família ou de 
amizade. Como na era romana, a participação na res publica é questão de 
estar de acordo com regras impessoais. A mistura da vida pública com a 
privada, ou seja, família e amigos íntimos, geralmente não termina bem. Clãs 
e dinastias familiares deveriam estar afastados do Poder Público. 

A diferença entre o passado romano e o presente moderno reside no 
significado da privacidade. O romano, privadamente, buscava o princípio 
baseado na transcendência religiosa do mundo para contrapor ao público.  
Hoje, privadamente, buscamos mais uma reflexão, a saber, o que são nossas 
psiques, ou o que é autêntico em nossos sentimentos.  

Temos tentado tornar o fato de estarmos em privacidade, a sós com a 
família e amigos íntimos, um fim em si mesmo. Quanto mais privatizada é a 
psique, menos estimulada ela será e tanto mais nos será difícil sentir ou 
exprimir sentimentos. 

Vemos a sociedade mesma como “significativa” somente quando a 
convertemos em um grande sistema psíquico. Buscamos perceber o papel da 
personalidade na luta política. Algum líder político obtém “credibilidade” 
pelo tipo de homem demonstrado, não pelas ações ou programas defendidos. 
Há obsessão para com pessoas em detrimento de relações sociais mais 
impessoais. Somos levados a crer nossa comunidade exigir um ato de 
desvendamento mútuo e a subestimar as relações comunitárias de 
estrangeiros. 

Ironicamente, esta visão psicológica também inibe o desenvolvimento 
de forças básicas da personalidade, tais como o respeito pela privacidade dos 
outros ou a compreensão de as relações civilizadas entre indivíduos. Estas só 
poderem ter continuidade quando os desagradáveis segredos do desejo, da 
cobiça ou inveja forem mantidos enquanto tais.  
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Porém, o advento da psicologia moderna e, em especial, da psicanálise, 
baseava-se na crença de, ao entender os procedimentos internos desse eu sui 
generis, libertando-se de ideias transcendentes de mal ou de pecado, as 
pessoas poderiam libertar-se desses horrores. Tornar-se-iam, então, 
disponíveis para participarem mais completa e racionalmente da vida externa 
aos limites de seus próprios desejos. 

Sennett apresenta então sua primeira hipótese. “Multidões de pessoas 
estão agora preocupadas, mais do que nunca, apenas com as histórias de suas 
próprias vidas e com suas emoções particulares; esta preocupação tem 
demonstrado ser mais uma armadilha do que uma libertação”.  

Como essa imaginação psicológica da vida tem consequências sociais 
amplas, Sennett a chama de “visão íntima da sociedade”. Como muita vida 
social com alguma significação não pode conceder recompensas psicológicas, 
o mundo exterior, isto é, o mundo impessoal, parece nos decepcionar, parece 
vazio. 

Quando todos estão se vigiando mutuamente, diminui a sociabilidade. O 
silêncio e a atitude reservada em lugar de conversinhas e mexericos é a única 
forma de proteção. As pessoas são tanto mais sociáveis quanto mais tiverem 
entre elas barreiras tangíveis. Necessitam de locais específicos, em público, 
cujo propósito único seja reuni-las. Os seres humanos precisam manter certa 
distância da observação íntima por parte do outro para poderem sentir-se 
sociáveis. Aumentem o contato íntimo e diminuirão a sociabilidade. 

O espaço público morto é uma das razões pelas quais as pessoas 
procuram algum terreno íntimo em território alheio de onde lhes é negado. O 
isolamento em meio à visibilidade pública e a exagerada ênfase nas 
transações psicológicas se complementam. Quando alguém sente no dever de 
se proteger da vigilância dos outros no âmbito público, por meio de um 
isolamento silencioso, compensa isso expondo-se para aqueles com quem quer 
fazer contato.  

Existem máscaras criadas para o eu pelas boas maneiras e pelos rituais 
de polidez. O desprezo pelas máscaras rituais da sociabilidade nos tornou, na 
realidade, culturalmente mais primitivos. 

Foi a geração nascida após a Segunda Guerra Mundial a capaz de se 
voltar para dentro de si ao se libertar das repressões sexuais. Nessa mesma 
geração se operou a maior parte da destruição física do domínio público. 

A tese deste livro, O Declínio do Homem Público: As Tiranias da 
Intimidade, é esses sinais gritantes de uma vida pessoal desmedida e de uma 
vida pública esvaziada terem ficado por muito tempo incubados. São 
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resultantes de uma mudança iniciada com a queda do Antigo Regime e com a 
formação de uma nova cultura urbana, secular e capitalista. 

Essa história é a história da erosão de um equilíbrio delicado capaz de 
manter a sociedade no seu primeiro século capitalista. Era o equilíbrio entre 
a vida pública e a vida privada, ou seja, entre um terreno impessoal e um 
pessoal. Quanto mais chegadas são as pessoas, menos sociáveis, mais 
dolorosas, mais fratricidas serão suas relações. 

Os homens passaram a crer serem os autores de seu próprio caráter. 
Cada acontecimento de suas vidas precisa ter uma significação em termos da 
definição de quem são eles. Gradualmente, essa força perigosa, misteriosa, 
“o eu”, passou a definir as relações sociais. Tornou-se um princípio social. 
Nesse ponto, o terreno público de significação impessoal e de ação impessoal 
começou a diminuir. 

A sociedade vivida hoje está sobrecarregada de consequências dessa 
história: o esvanecimento da res publica pela crença de as significações 
sociais serem geradas pelos sentimentos de seres humanos individuais. Essa 
transformação camuflou duas áreas da vida social. Uma é o âmbito do poder, 
a outra é o âmbito das aglomerações onde vivemos. 

O poder é questão de interesses nacionais e internacionais, o jogo 
entre classes e grupos étnicos, conflito de regiões ou de religiões. Mas nós não 
atuamos de acordo com essa compreensão. Quando a cultura de 
personalidade controla a crença política pessoal, elegemos candidatos críveis. 
Essas personalidades apelam para vasta gama de interesses. A política de 
classe se enfraquece, assim como a própria classe. O bairrismo e a autonomia 
local se tornam credos políticos, como se as experiências de poder tivessem 
mais sentido humano quanto mais intimista for a escala. A comunidade se 
torna uma arma contra a sociedade, cujo maior defeito é tido como sendo sua 
impessoalidade. 

Em suma, a crença nas relações humanas diretas em escala intimista 
nos seduz e nos desvia da conversão de nossa compreensão das realidades do 
poder em guias para nosso próprio comportamento político. O resultado disso 
é as forças de dominação ou a iniquidade permanecem intocadas. 

Esta crença de as relações humanas reais serem demonstrações de 
personalidade para personalidade, em segundo lugar, distorceu nosso 
entendimento a respeito dos propósitos da cidade. A cidade é o instrumento 
da vida impessoal, o molde onde diversidade e complexidade de pessoas, 
interesses e gostos tornam-se disponíveis enquanto experiência social. O 
medo da impessoalidade está quebrando esse molde. 
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Em seus subúrbios, as pessoas falam dos horrores das grandes cidades: 
“aqui, nesse condomínio fechado, uma pessoa conhece os seus vizinhos; de 
fato, não acontece muita coisa, mas a vida é segura”. É a retribalização. Os 
termos “urbano” e “civilizado” conotam agora experiências rarefeitas de uma 
pequena classe. Estão marcados pela pecha de esnobismo.  

Isto ocorre pelo próprio temor da vida impessoal, a própria valorização 
do contato intimista. Torna a noção de existência civilizada, na qual as 
pessoas se sentem à vontade diante de uma diversidade de experiências, 
encontrando de fato interesse nela, uma possibilidade apenas para ricos e 
bem-nascidos. Neste sentido, a absorção nas relações intimistas é a marca de 
uma sociedade incivilizada. 

A renovação da rede social via web e a rejeição das cadeias do 
bairrismo é também a renovação de um princípio de comportamento político. 
A extensão da aprendizagem e perseguição agressiva de seus interesses em 
sociedade é a extensão das pessoas aprenderem a agir de modo impessoal. O 
fórum virtual de blogs é o avanço da sociabilidade no qual se torna 
significativo unir-se a outras pessoas sem a compulsão de conhecê-las 
enquanto pessoas. A rede serve hoje, como serviu a cidade no passado, para a 
vida social ativa, para o conflito e o jogo de interesses, para a experiência das 
possibilidades humanas. Essa possibilidade civilizada está despertando. 

Uma Nova História do Poder: Comerciante, Guerreiro, Sábio 

David Priestland, nascido na Inglaterra em 1964, é professor de História 
na Universidade de Oxford desde 1992. Publicou um extraordinário ensaio 
(São Paulo; Companhia das Letras; 2014) sob o título acima. Nele, convida a 
repensar nossa história. 

“Casta” é a categoria social usada por Priestland em seu ensaio, pois 
permite ver os grupos sociais não só como organismos em busca do interesse 
próprio e da vantagem econômica, mas também como encarnações de ideias e 
estilos de vida. Com frequência, procuram impô-los aos outros. 

Os pensadores de muitas sociedades pré-modernas, agrárias, 
identificaram quatro castas principais: 

1. os sábios/sacerdotes; 

2. os governantes/guerreiros; 

3. os mercadores; 

4. os camponeses. 
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No Ocidente cristão, era comum listar apenas três castas: 

1. os que oram (oratores); 

2. os que guerreiam (bellatores); e 

3. os que trabalham (laboratores). 

Como a maioria das pessoas seguia a profissão de seus pais e avós, as 
ocupações muitas vezes eram fechadas para os de fora. A pessoa nascia no seu 
grupo profissional e era criada com os costumes e o espírito próprio desse 
grupo. No entanto, em instituições modernas, cabe a reflexão se a lógica 
corporativa predomina sempre sobre outras lógicas de ações, por exemplo, a 
familiar, a cívica e a militar. 

Nos últimos três séculos, com novas divisões do trabalho, as 
sociedades, em sua maior parte, tornaram-se mais fluidas. As ocupações se 
multiplicaram e já não se espera mais a pessoa herdar da família sua profissão 
e sua visão do mundo, embora muitas vezes isso ainda aconteça.  

Em paralelo, alguns grupos ocupacionais aumentaram de importância e 
outros diminuíram. Em algumas partes do mudo a aristocracia e o 
campesinato praticamente desapareceram. Mas os valores dos velhos grupos 
persistem, com contornos mais amplos, até hoje. 

Na maioria das sociedades pré-modernas, a aristocracia guerreira era a 
casta dominante. Esperava-se de os governantes combinarem duas funções 
intimamente ligadas:  

1. o guerreiro heroico, em busca da fama, e  

2. o “pai do povo”. 

Embora esse grupo tenha diminuído no Ocidente, ainda podemos ver o 
restante dele em um conjunto de valores associados a governantes do tipo 
“homem forte”. Resta Vladimir Putin na Rússia, porque Saddam Hussein no 
Iraque, passando por Hugo Chávez na Venezuela e Muamar Kadafi na Líbia, 
entre outros, já morreram. Infelizmente, têm sido eleitos, em época de crise 
mundial, presidentes de extrema-direita. Com eles há risco da morte da 
democracia. 

Mas muitas vezes o espírito guerreiro foi separado do paternalista: as 
hordas mongóis de Gengis Khan imitavam os padrões de fraternidade dentro 
do grupo, mas não tinham nada de familiar em suas relações com os 
“forasteiros”. Hoje, as unidades militares modernas e as gangues de 
traficantes atuam da mesma maneira. 



  96

Os sábios – instruídos e manipuladores de ideias – também tinham duas 
funções, inicialmente:  

1. clérigos ou figuras religiosas, e  

2. funcionários públicos ou escrivães.  

O papel do sábio-sacerdote como defensor ideológico ou reformador da 
ordem prevalecente foi adotado por toda uma gama de tipos modernos:  

• desde redatores de discursos, jornalistas e acadêmicos,  

• até “homens santos” dos tempos modernos, com sua cultura de 
inspiração, paixão e espontaneidade, por exemplo, Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King e Bob Dylan no século XX. 

Mas é outra forma de sábio – o escrivão ou perito “sábio-tecnocrata” – a 
mais dominante hoje. Em grande parte do mundo, a sua cultura, tanto de 
profissionalismo especializado como de burocracia, vem eclipsando, cada vez 
mais, as formas aristocráticas de governo. 

O terceiro espírito – o do comerciante – hoje penetrou na maioria das 
áreas da vida. Mas pode ser visto em sua forma mais pura, claramente, no 
comércio e nas finanças. 

O comerciante muitas vezes tem duas caras:  

1. com sua flexibilidade, seu amor ao networking, sua disposição para 
negociar com todos, sejam quais forem a classe, a etnia ou a religião, ele 
mostra seu rosto brando, tolerante e cosmopolita;  

2. mas eles tem também um aspecto muito mais firme, mais moralista, 
aparecendo quando entra em conflito com os outros. 

Assim, enquanto seu amor pela eficiência e pela inovação ajudou, sem 
dúvida, a enriquecer a humanidade como um todo, o igual interesse do 
comerciante em obter o maior lucro no mínimo de tempo às vezes é de difícil 
alinhamento com os interesses mais amplos de comunidades específicas. Por 
exemplo:  

• quando ele se recusa a investir no longo prazo, com medo de perder 
oportunidades melhores durante o prazo de maturação do investimento, ou  

• quando procura obter o máximo de lucro da exploração do trabalho de 
indivíduos.  
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É inevitável essa compulsão criar tensões, às quais o comerciantes pode 
responder de maneiras mais ou menos liberais. 

Normalmente, subordinados pelas três castas dominantes estão os 
trabalhadores – camponeses, artesãos (com sua criatividade e seu orgulho do 
próprio trabalho) e proletários. Em resposta, eles muitas vezes desenvolveram 
uma poderosa cultura de solidariedade comunitária para se proteger e fazer 
valer os seus direitos. De maneira mais eficaz, isso ocorreu no Ocidente 
industrial entre as décadas de 1880 e 1970. 

Essa visão de castas da sociedade tornou-se inusitada por parte de 
intelectuais acadêmicos ocidentais, porém essa aparente visão arcaica do 
mundo pode ser uma obra séria de história como é essa de David Priestland. 
Há boas razões para as castas, com os valores lhes associados, persistam ao 
longo do tempo. 

Os seres humanos têm objetivos diferentes, mas para alcançá-los eles 
precisam exercer o Poder, dominando o meio ambiente e estabelecendo 
alguma forma de cooperação social. Eles formam uma grande variedade de 
redes sociais e instituições para ajudá-los a atingir seus objetivos, desde a 
família ampliada até um exército profissional, cada um com diferentes formas 
de organização. 

Mas alguns tipos de rede contatos são mais eficazes em relação a outros 
para exercer o Poder, tais como:  

1. as Forças Armadas,  

2. as empresas, e  

3. a burocracia.  

Elas sobrevivem ao longo da história, mesmo quando suas ocupações, e 
as estruturas econômicas, mudam. Estas são, portanto, as castas. 

Essas castas raras vezes se encontram em sua forma absolutamente 
pura. Muitas vezes sofrem mutações e se fundem umas com as outras ao longo 
do tempo. E nem sempre são encontradas nas ocupações onde poderíamos 
esperar. 

Hoje, o mercador é poderoso em algumas áreas de negócios com 
bancos e comércio, mas menos forte em firmas industriais complexas, onde os 
sábios-tecnocratas têm mais influência, sob a forma de gestores. 

Por isso o termo “capitalismo” nem sempre é útil, pois assume muitas 
formas diferentes:  



  98

• algumas mais dominadas por instituições financeiras, tais como bancos 
de investimento,  

• outras por organizações sábio-tecnocratas, tais como as grandes 
corporações, e  

• outras por culturas paternalistas, lideradas por chefes, tais como o 
“capitalismo patrimonial” das empresas russas de hoje. 

Da mesma forma, os Estados modernos nas sociedades desenvolvidas 
em geral são dominados por burocracias tecnocráticas, mas antes do século 
XIX eram controlados por aristocracias militares, e nos últimos trinta anos têm 
sido cada vez mais influenciados pelos comerciantes e seus valores. 

Tribunos, Profetas e Sacerdotes: Intelectuais e Ideologias no Século XX 

Bolívar Lamounier é graduado em Sociologia e Política pela 
Universidade Federal de Minas Gerais com pós-doutorado em Ciência Política 
pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Apresenta-se como PhDeus 
por ser autor e organizador de diversos livros, entre os quais “Os Partidos e as 
Eleições no Brasil”, em coautoria com Fernando Henrique Cardoso. Este foi 
publicado em 1975, no ano seguinte à derrota eleitoral imposta ao regime 
militar pelos eleitores brasileiros, inflamados pelos movimentos sociais 
organizados, em circunstância da retomada inflacionária advinda do “primeiro 
choque de petróleo”. Entretanto, Lamounier superestima o papel dos 
intelectuais, tipo “FHC”, e subestima o papel dos indivíduos anônimos 
militantes nos movimentos sociais em certas circunstâncias. 

Bolívar Lamounier dá essa impressão no livro Tribunos, profetas e 
sacerdotes: Intelectuais e ideologias no século XX (1a. ed. — São Paulo: 
Companhia das Letras, 2014. 226 páginas). De cara, ele reconhece “como 
substantivo, o termo intelectual aparece com um claro objetivo de rotular e 
desqualificar adversários numa contenda pública”. 

Essa conotação pejorativa não desapareceu por completo, mas 
atualmente o termo é mais positivo – e não negativo.  

Três traços são geralmente considerados essenciais ao conceito:  

1. um nível educacional elevado,  

2. identificação com valores públicos, e  

3. disposição a se engajar na atividade política para defender tais valores. 
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Do verdadeiro intelectual espera-se reflexão, elaboração, 
desenvolvimento. “Um enriquecimento (sic) contínuo, a ser feito em 
colaboração e muitas vezes em competição com seus pares. O conceito, 
portanto, exclui a maioria dos que se contentam com o status de ‘diplomados’ 
(doutos, letrados, savants, ou como se lhes queira chamar)”. 

O segundo requisito é um compromisso genuíno com valores públicos, 
ou seja, abrangentes, transcendentes, potencialmente universalizáveis. De 
maneira pedante, costumeira entre os PhDeuses, ele afirma: “certas 
expressões inglesas transmitem essa noção de uma forma talvez mais clara: 
valores public regarding, ou collectivity oriented”. 

Ele acha uma dificuldade: “como distinguir o verdadeiro intelectual do 
simples ideólogo? (...) Em tese, é possível dizer que o ideólogo vivencia suas 
crenças como um sistema fechado e inalterável. O intelectual, por mais 
profundas que sejam suas convicções, mantém uma posição aberta e 
flexível”. Na verdade, ele se apresenta como este último, mas se revela como 
um ideólogo do liberalismo. 

Os “intelectuais” são um subconjunto de um conjunto muito maior, 
integrado por todas as pessoas de alta escolaridade. “A exigência de uma 
dedicação genuína a valores public regarding é um primeiro fator de redução 
do conjunto inicial; o seguinte é o engajamento público na defesa de tais 
valores”. Ele traça uma fronteira imaginária de separação entre a vida 
cultural ou científica e a vida pública. 

Então, intelectuais públicos para Lamounier são os midiáticos, isto é, 
quem sempre publica colunas na imprensa e é entrevistado repetidamente na 
mídia, nunca saindo da mesmice em suas declarações ideológicas. Ele se 
justifica – a si e a outros apaniguados. “Nem todos os indivíduos se sentem 
confortáveis ao personificar um papel público; muitos não conseguem 
converter seus conhecimentos (e a reputação que deles advém) em recursos 
políticos”. Salienta: “a carreira pública eletiva é mais atraente para os 
bacharéis em direito. Os hard scientists e também, ao que parece, os 
economistas são menos adaptáveis às incertezas, asperezas e, por que não 
dizê-lo, ao teatro da vida pública”. O que?! 

Diz: “nosso aspirante a intelectual encontra um leque de papéis, 
cabendo -lhe optar por um ou mais de um: professor, candidato ao 
Parlamento, editorialista de um jornal”. Ele acha preferível conceber os tipos 
“disponíveis” em um plano mais abstrato, como tipos ideais, no sentido de 
Max Weber. Propõe três papéis para o intelectual:  

1. o tribuno,  
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2. o profeta e  

3. o sacerdote. 

O tribuno é motivado por um desejo de realizar a justiça de forma 
incidental, ou seja, em casos concretos. Ele se vale de seus recursos 
intelectuais e de seu prestígio para defender uma pessoa, um grupo social ou 
uma instituição — no limite, a estrutura constitucional de seu país — de riscos 
considerados imediatos.  

O profeta é um iluminado, um visionário. Apresenta-se como portador 
de uma mensagem de salvação. No plano secular, ele anuncia um mundo novo 
e convoca as massas a realizá-lo através de reformas ou de uma revolução 
social. 

Por último, o sacerdote. Na comunidade religiosa ele é o intérprete 
autorizado dos livros sagrados. Graças a seu saber e autoridade, cabe-lhe 
prescrever a aplicação correta da doutrina em cada caso particular. No 
partido político, cabe-lhe enunciar a “linha justa”, demarcar os limites 
aceitáveis do debate interno, coibir desvios doutrinários e recomendar 
punições e exclusões. 

No contexto acadêmico, Lamounier considera o papel de sacerdote 
fundamentalmente legítimo: “as atividades intelectuais e científicas em geral 
requerem diretores e orientadores capazes de ver o conjunto de suas áreas e 
exigentes quanto a padrões de qualidade”, tipo Qualis... 

Na atividade partidária e na esfera governamental, acontece 
praticamente o oposto. Conhecimento, experiência e competência técnica são 
recursos importantes, mas no geral insuficientes para garantir a ascensão de 
um indivíduo à dignidade sacerdotal. Logo, o apoio dos “poderosos” 
permanece quase sempre necessário. 

Nas entrelinhas, o autor se coloca como Sumo Sacerdote do liberalismo, 
abandonando essa visão idílica do papel do intelectual e abraçando, 
decididamente, a do ideólogo. Senão, vejamos no próximo tópico. 

Intelectual como Tribuno do Liberalismo 

Com o livro Tribunos, profetas e sacerdotes: Intelectuais e ideologias 
no século XX (1a. ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 226 páginas), 
Bolívar Lamounier retoma o papel de ideólogo do liberalismo, achando estar 
assumindo o papel político dos intelectuais. 
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Usa o termo liberalismo em sua acepção predominantemente política, 
distinto do liberalismo econômico. Este adota uma política econômica pró-
mercado não intervencionista, abrangendo:  

1. os fundamentos teóricos e  

2. os modelos organizacionais da democracia representativa. 

Em sua defesa, assume de maneira descarada uma falsa antinomia, 
supondo o monopólio liberal da defesa da liberdade e democracia: “quem diz 
liberalismo diz antiliberalismo; quem diz democracia diz ditadura, 
autoritarismo e totalitarismo.” É uma falsa dicotomia (e sectário) colocar 
tudo de bom de um lado (o seu lado) e tudo de ruim no outro lado (o do 
adversário ideológico). Esse liberalismo “parlamentar” não responde, por 
exemplo, à demanda social por igualdade e fraternidade. O intervencionismo 
econômico justifica-se pelo igualitarismo, seja entre riquezas das Nações, 
seja entre rendas de regiões e indivíduos. 

Ele reconhece apenas “avanços democráticos substanciais se 
registraram desde os anos 1980” [“Era Neoliberal”]: colapso soviético, fim dos 
regimes militares na América do Sul, a Primavera Árabe. Não constata o 
retrocesso desta em suas conquistas iniciais, embora não subestime “os 
fatores que se antepõem à democracia [liberal ocidental] na maior parte do 
mundo árabe e muçulmano”. 

Liberalismo, para Lamounier, “é a teoria política da democracia liberal 
ou representativa. Por implicação, o termo antiliberalismo  designará as 
doutrinas filosóficas, ideologias e formas de organização e ação política que a 
ela se opõem nos diferentes níveis já apontados”. 

Nomeia, então, os “inimigos dos intelectuais liberais”, no século XX:  

1. fascismo,  

2. marxismo e  

3. suas respectivas ramificações e derivações. 

Aponta as características dessas ideologias antiliberais em três níveis 
de abstração. 

No nível mais abstrato:  

1. epistemológica e moralmente holistas: o todo é mais real e legítimo em 
lugar das partes – indivíduos e grupos – componentes;  
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2. politicamente autoritárias: divinizam o Estado, o líder e o partido;  

3. historicistas: julgam-se detentoras de um conhecimento válido do 
futuro;  

4. anti-institucionalistas: as instituições e normas políticas da democracia 
liberal têm uma relevância apenas tática; e  

5. radicalmente anti-individualistas: novamente o holismo, pois o 
indivíduo carece de realidade e de valor moral. 

No nível intermediário (estrutura social, Estado e Direito):  

• reconhecer ou não instâncias autônomas entre o Estado e o indivíduo é 
uma diferença crucial entre o liberalismo e o antiliberalismo;  

• o liberalismo caracteriza-se pelo reconhecimento do público e do 
privado como esferas distintas e igualmente legítimas, incluídos nesse 
postulado o setor econômico privado e toda a variedade de associações 
subsumida na noção de pluralismo. 

No nível mais concreto, a democracia liberal ou representativa 
contrapõe-se a numerosos tipos de não democracia: ditaduras e teocracias, 
como os regimes autoritários e totalitários surgidos entre as duas guerras 
mundiais.  

Lamounier, nesse caso, não cita a democracia direta nem a relação 
entre a democracia liberal norte-americana e a Guerra Fria pós-“guerra 
quente”. Esta impôs, seja intervenções militares, seja boicotes econômicos, 
ou seja, obstáculos à democracia em países do Terceiro Mundo, com falsas 
justificativas de “barrar o avanço do Segundo Mundo” – o socialismo 
realmente existente denominado de “comunismo”. 

Por que pensar o liberalismo pelo prisma dos intelectuais? Responde 
Lamounier em abstrato: “o intelectual é uma importante correia de 
transmissão entre as ideias políticas do passado e as do futuro; é, pois, uma 
influência potencial relevante na evolução do sistema político no sentido 
liberal ou antiliberal”. 

Ele adota o velho discurso de ódio anticomunista, hoje no Brasil 
transmutado como antipetista, do liberal antimarxista. “Durante o século XX, 
enquanto incensavam suas respectivas profecias ideológicas, certas correntes 
de pensamento atestaram a morte do tribuno (...). Para os marxistas, 
sobretudo, ele seria um fruto temporão da doutrina dos direitos (humanos) 
naturais, uma das ficções metafísicas da ideologia burguesa, incompatível 
com a predição ‘científica’ do próximo advento da sociedade sem classes. 
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(...) o tribuno se mostra imorredouro. O mesmo não se pode dizer do profeta 
e do sacerdote, quiçá vitimados pela pretensa cientificidade de suas 
projeções históricas”. 

Apresentadas suas armas conceituais-ideológicas, parte para o ataque. 
“No passado recente, depois da redemocratização, proclamou-se no melhor 
estilo holístico que o Brasil é e sempre foi um país autoritário, em todos os 
níveis – não apenas no que toca às ideias e instituições políticas, mas em 
todos os níveis em toda a trama da vida social e cultural. (...) penso que o 
convívio entre as correntes liberais e antiliberais é a questão de maior 
interesse no estudo do caso brasileiro”. 

Segundo historiadores, “o antiliberalismo brasileiro é tributário do 
catolicismo e do absolutismo ibéricos, e tais influências foram reforçadas na 
prática social pela modalidade de exploração da terra e pelas estruturas do 
patrimonialismo trazidas pelo colonizador português”.  

Mas não lhe parece o antiliberalismo, típico da vida intelectual 
brasileira de esquerda, ser homogêneo e proveniente de uma mesma fonte. 
Pensa a historiografia superestimar a herança ibérica, sendo possível 
distinguir cinco camadas em ordem cronológica aproximada:  

1. a colonial ibérica;  

2. o positivismo de Augusto Comte, que teve uma presença expressiva nas 
escolas militares e no movimento republicano;  

3. um conjunto superposto ao positivismo, porém muito mais amplo que 
ele, que designa como protofascismo (getulismo);  

4. o fascismo propriamente dito (integralismo); e  

5. o marxismo, ambos a partir dos anos 1920. 

Na Era da Ideologia, no século XX, entre 1917 e 1989, o conflito entre 
ideologias foi mais perceptível para a análise superficial. Reconhecendo que 
as ideias e os valores têm importância, surgiu a tendência liberal a pensar 
sobre a política mundial como uma série de confrontos ideológicos: 

• democracia contra totalitarismo; 

• liberalismo contra fascismo islâmico. 

Dentro dessa ordem de ideias, parece a Lamounier que “a cultura 
político-intelectual das elites brasileiras se caracteriza durante todo século XX 
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pela coexistência de dois veios, um liberal e outro autoritário, em graus 
variáveis de importância conforme o período histórico”. 

Ele reconhece o veio liberal desde a Independência política do País, 
consagrado na Constituição de 1824 e na quase imediata instalação do 
Parlamento e do Judiciário nacionais. Acha essa cultura liberal estava “em 
vias de se tornar operativa no processo de construção institucional”. 

No entanto, o positivismo, no final do século XIX, e as várias tendências 
de direita (protofascismo) e esquerda (marxismo e anarquismo), após a I 
Guerra Mundial e a Revolução Soviética de 1917, vieram se constituir através 
da contestação aos princípios liberais e federativos tomados como base pelos 
constituintes de 1890-91, logo após a Proclamação da República. 

O parágrafo final de sua Introdução sintetiza sua luta intelectual, ou 
melhor dito, político-ideológica. “A derrota militar do fascismo na Segunda 
Guerra e seu virtual desaparecimento como força organizada facilitou a 
expansão mundial do marxismo e sua enorme penetração nas ciências sociais 
e na cultura de um modo geral no pós-1945. Tal expansão se deu 
evidentemente às expensas do pensamento liberal-democrático. A situação 
daí resultante somente começou a se alterar no passado recente, devido, por 
um lado, ao formidável avanço das ciências sociais e da pesquisa histórica nas 
grandes universidades ocidentais e, por outro, à debacle do sistema 
soviético”. 

Esta é a visão do intelectual militando no papel de tribuno do 
liberalismo. Bolívar Lamounier se vale de seus recursos intelectuais e de seu 
prestígio para defender um grupo social (a casta dos comerciantes-financistas 
defensores do livre mercado) e uma instituição: a estrutura constitucional 
liberal de seu país, consagrada em 1824, 1891, 1946 e 1988 — de riscos 
considerados imediatos. 

  
Pensamento do Intelectual Liberal-Tucano 

Comprei e li o livro Tribunos, profetas e sacerdotes: Intelectuais e 
ideologias no século XX (1a. ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 226 
páginas) de autoria de Bolívar Lamounier para entender o pensamento do 
intelectual liberal-tucano e o surgimento de ódio antipetista. Essa 
identificação fica nomeada logo nos “Agradecimentos”, quando além de 
enumerar vários intelectuais participantes do Governo FHC, agradece 
explicitamente também ao Instituto de Estudos de Política Econômica Casa 
das Garças (vulgo “Ninho de Tucanos”), ao Instituto Fernando Henrique 
Cardoso e ao Programa de Mestrado em Direito e Desenvolvimento da 
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. 
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Porém, ele chega ao ataque direto ao seu alvo apenas na página 174, 
depois de longo “cerca Lourenço”: “a fundação do Partido dos Trabalhadores 
é o fato a destacar na virada dos anos 1970 para os 1980. Reunindo egressos 
da luta armada, setores do sindicalismo, uma parte do clero, católicos de 
esquerda e, naturalmente, um grande número de estudantes e intelectuais, o 
PT apresentava-se como o ‘novo’: uma forma de fazer política sem 
precedente na história brasileira”. 

Ironiza o basismo que se insurgiu contra o caciquismo dos partidos 
tradicionais como o do PSDB: “orientar-se-ia produção uma rigorosa pureza 
ética, combatendo a corrupção e o clientelismo; em seu funcionamento 
interno, observaria à risca o ideal romântico da democracia direta, 
consubstanciado no assembleísmo e num discurso evocativo do mandato 
imperativo”. Não entende a diferença entre o centralismo democrático e as 
decisões tomadas em um elegante jantar entre FHC, Serra, talvez Alckmin, e, 
antes, Tasso Jeiressati, depois, Aécio... Hoje, Dória e... quem? 

Caricatura: “seria um partido socialista, mas um socialismo ‘diferente’, 
‘a ser construído’. Talvez por não ter ainda ‘construído’ sua teoria socialista, 
a visão petista da sociedade logo se configurou como um maniqueísmo à 
outrance, contrapondo o ‘povo’ (por definição bom e oprimido) às 
‘elites’ (por definição más e gananciosas)”. Certamente, irrita lhe a retirada 
de protagonismo dos intelectuais, isto é, de gente como ele próprio. 

Dessa imagem caricatural de seu adversário, Lamounier critica-o como 
disposto a “um contínuo reescrever da história segundo os cânones do partido 
e ao que se tem chamado de historicídio” – um marxismo reelaborado à 
imagem e semelhança de Anônio Gramsci: “a mãe de todas as batalhas ganha-
se no campo da cultura, não no das armas”. Esse ato falho psicológico é muito 
revelar da mágoa dos intelectuais liberais com o PT. Supõem que os 
trabalhadores do Ensino e da Cultura lhes ameaçam, podendo disputar a 
construção da hegemonia ideológica, conquistando mais adeptos para outro 
consenso social, o alternativo ao de Washington e quejandos. 

É um espanto Lamounier criticar o PT, o partido que hegemoniza uma 
coalizão político-partidária em torno da Presidência da República há quatro 
mandatos, disputando a maior bancada com seu aliado, o PMDB, por “suas 
reticências em relação ao modelo de democracia tradicionalmente acolhido 
pelo Brasil”. Argumenta que, “desde a fundação do partido, seus intelectuais 
e porta-vozes são geralmente enfáticos ao defender a ideia de que ele 
mantenha um pé dentro e o outro fora da democracia ‘formal’”. E defende 
sua “tese”: “e nem poderia ser diferente, dado o caráter manifestamente 
anti-institucional de sua ideologia”. 
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Já vimos na história brasileira essa tática de intimidação, 
criminalizando artificialmente um partido, no caso o PCB (Partido Comunista 
Brasileiro), após sua legalização no pós-guerra. Sob pressão externa da 
democracia liberal tão louvada pelo PhD norte-americano, logo após a 
Constituição “liberal” (sic) de 1946 ele foi declarado ilegal. 

Enfim, ele quer reduzir a política partidária às disputas entre igrejinhas 
de intelectuais. Não só ignora o significado da militância de seus quadros 
partidários nos movimentos sociais latu sensu, isto é, extraparlamentar, dos 
quais aliás originou-se, mas descreve com má fé o suposto “historicídio”. Na 
realidade, a história é uma só, os historiadores que se alternam... E a 
interpretam ao seu bel-prazer! 

Lamounier conta que, no período 1946-1964, “o liberalismo político e o 
nacional-desenvolvimentismo firmam-se como os dois veios ideológicos 
principais. (...) O primeiro tem como fulcro a democracia restabelecida pela 
Constituição liberal de 1946; o segundo, o crescimento econômico e a 
industrialização”. Apresenta-os como dois conjuntos estanques, com forte 
oposição entre si, desconexos e sem tentativa de diálogo. Comenta: “entre os 
dois, uma escolha trágica”. 

Sua reinterpretação liberal da história política brasileira chega ao cume 
da montanha de argumentos contra factuais quando lista as interpretações da 
transição para uma democracia parlamentar – com eleição indireta do 
candidato liberal-conservador Tancredo Neves – após o regime militar.  

“Penso que as ‘causas’ da transição – vale dizer, a instabilidade latente 
no regime, desde o início, e os fatores que impulsionaram a abertura e 
finalmente a redemocratização, desde meados dos anos 70 – foram 
interpretadas segundo três óticas principais, que não se excluem”. 

A primeira (“petista”) faz referencia à pressão de baixo para cima. 
Lamounier comenta que esta segue “a tendência a mitificar o movimento de 
massas”. Por exemplo, revela seu menosprezo por esse ao quase sugerir que a 
ditadura militar cairia por si só, ou seja, por via parlamentar: “o impacto das 
Diretas Já foi ainda maior por ter a campanha acontecido numa etapa mais 
avançada, quando a continuidade do regime se afigurava manifestamente 
inviável”.  

A segunda linha de interpretação destaca a iniciativa por cima do 
presidente general Ernesto Geisel e do ministro general Golbery do Couto e 
Silva de abrir controladamente o regime. Quem melhor personifica esta linha 
é Elio Gaspari, o cronista do “andar-de-cima”, que tal como outros colunistas 
direitistas da Folha de S. Paulo lança de maneira contumaz suas diatribes 
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contra o risco do “andar-de-baixo” se assumir todo como petista. Por isso, 
endemoniam o PT. 

A terceira perspectiva foi elaborada por diversos políticos eletivos e é a 
adotada por Lamounier. “Um adepto unilateral de uma das duas ou de ambas 
as interpretações anteriormente mencionadas – a pressão social e a iniciativa 
do general Geisel – dificilmente aceitaria ver a tradição institucional e 
eleitoral brasileira como um fator capaz de restringir as opções de um regime 
militar, impondo alguma limitação ao recurso à força. Além da tradição 
institucional, vista em conjunto, penso ser essencial destacar a manutenção 
parcial dos procedimentos, da maquinaria e do calendário eleitorais”.  

É esta contradição mesmo que esse notório intelectual liberal-tucano 
defende: a ditadura caiu porque ela jamais abandonou a democracia liberal 
parlamentar! 

“Conquanto o arbítrio fosse da índole do regime, sobram evidências de 
que os governos militares evitaram uma ruptura completa com o precedente 
regime representativo e com a legitimidade democrática”. Um espanto, não? 

Os militares cometeram quase todas arbitrariedades autoritárias 
possíveis – fim de eleições diretas, extensão de mandato presidencial, não 
substituição do Costa e Silva por se vice civil, Pacote de Abril de 1977, 
cassações prisões, torturas, assassinatos, etc. –, porém Lamounier alega que 
“prefixaram legalmente os mandatos e mantiveram a exigência de 
legitimação eleitoral para todos eles. (...) As eleições legislativas (...) 
seguiram no geral os procedimentos tradicionais e não deixaram de ser 
competitivas. Dessa forma, o processo eleitoral foi preservado durante quase 
todo o regime como um espaço de luta recuperável e revitalizável. Mais 
ainda, ao manter as eleições como um espaço de luta pacífica, o regime 
possibilitou a convergência de variados grupos de oposição para o MDB”.  

Daí justifica seu ódio de nascença ao Partido dos Trabalhadores: “o PT e 
constituiu – assim como o PTB de Ivete Vargas e o PDT de Leonel Brizola – no 
contexto da reforma partidária de 1979, uma manobra estratégica do governo 
para dividir a oposição à época concentrada no MDB”. O movimento 
sindicalista do ABC paulista, como o apoio de movimentos sociais de todo o 
País, não aceitou ser liderado por intelectuais da estirpe de Fernando 
Henrique Cardoso... snif... 

Lamounier acha o bipartidarismo compulsório não só ter possibilitado, 
mas de fato facilitou a referida convergência da oposição. Ele descreve a 
transição brasileira como um processo de “redemocratização pela via 
eleitoral”! 
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Na verdade, sua visão liberal é inteiramente coerente com o desprezo 
por movimento de massa dos trabalhadores e pela iniciativa do guerreiro, 
abarcando só o papel do sábio-tecnocrata, nos termos de David Priestland, em 
seu livro – Uma Nova História do Poder: Comerciante, Guerreiro, Sábio – 
resenhado neste modesto blog. Mais adiante, nos anos 1990, o sábio brasileiro 
vai se aliar com o comerciante-financista através da chamada “privataria 
tucana”. 

Lamounier ressalta “um aspecto que parece encabular alguns dos 
nossos historiadores e cientistas políticos: a inspiração liberal das 
Constituições de 1824, 1891 e 1946, sem a qual não há como compreender a 
marcante continuidade entre nós das instituições representativas, 
interrompidas por completo somente durante a ditadura getulista de 
1937-1945”. Ele chega a argumentar que “a experiência eleitoral brasileira é 
apreciável não só pelo padrão de países subdesenvolvidos, mas também pelos 
de alguns dos países adiantados da Europa”! 

Para quem (como eu) viveu vinte anos de sua juventude (1964-1984), 
inclusive sua fase universitária, sob uma ditadura militar que censurou toda a 
liberdade, é um desaforo – quase um “tapa-na-cara” – essa interpretação que 
o Brasil sempre foi um país liberal-democrático!  

Basta lhe lembrar que nos primeiros 100 anos de República brasileira 
(1889-1988), 35 foram de ditadura! O país tinha 17 milhões de habitantes já 
em 1900, porém até 1930 havia apenas 1,2 milhão de eleitores, isso sem falar 
em “currais-eleitorais”... 

Sou testemunha ocular que o fim da ditadura não foi uma concessão 
nem uma vitória parlamentar. Esta não teria ocorrido sem pressão popular nas 
ruas. E o PT teve um papel-chave nessa mobilização pela base da sociedade. 

A visão servil de Lamounier talvez tenha sido lhe inculcada quando 
passou a se enxergar como um intelectual-sacerdote tipo PhDeus, diplomado 
através de uma lavagem cerebral nos United States. Coloca-se acima dos 
simples mortais que militaram de forma anônima, para organizar o movimento 
sindical e outros, de maneira a fazer toda aquela pressão de baixo para cima 
para derrubar a ditadura.  

Chega a afirmar que, “no Brasil, ainda durante o regime militar e 
contrariamente a determinadas conjecturas, verifica-se um vigoroso 
desenvolvimento das Ciências Sociais, com um acentuado incremento do 
intercâmbio internacional e uma salutar diversificação de perspectivas 
teóricas e filosóficas”. É só isto que importa para intelectuais liberais-
tucanos!  
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Bolívar Lamounier, no Tribunos, profetas e sacerdotes: Intelectuais e 
ideologias no século XX (1a. ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 226 
páginas), chama a atenção para a extensão em que o economicismo 
impregnara as análises da intelectualidade de esquerda, quando ela tateava 
na busca de explicações para o golpe militar de 1964.  

“Realmente, o universo político que transparece de tais análises 
assemelha-se a uma máquina pré-programada: um autômato que executa suas 
tarefas sem necessidade da interferência humana. Os indivíduos e associações 
que nelas aparecem não são autônomos, são meros figurantes numa grande 
peça chamada ‘lógica do capital’. Tampouco há organizações ou partidos 
dedicados a articular e agregar vontades e interesses. Não havendo 
indivíduos, é claro que não há temperamentos, nem emoções, nem erros, nem 
acertos, nem incertezas ou acidentes de percurso. Esse tipo de análise jorrou 
abundantemente nas tentativas de interpretação econômica do golpe de 1964 
no Brasil (...), até ser finalmente posto a descansar por um estudo crítico de 
José Serra (1979)”. 

Em pese o acerto da crítica ao recorrente economicismo, isto é, a 
determinação direta da Política pela Economia, ele não é monopólio da 
esquerda dos anos 1960, haja visto as análises eleitorais recentes dos 
economistas neoliberais. 

Para não sair do economicismo para cair no contumaz individualismo, 
pilar do neoliberalismo, vale refletir sobre a citação do jornalista Paulo 
Francis (1966) a respeito de sua avaliação da liderança individual de Jango 
Goulart.  

“A eficácia da ação individual na sociedade está, por certo, sujeita a 
condicionamentos que transcendem a mera vontade humana, mas há 
gradações nessa inter-relação onde o fator pessoal tem peso próprio e 
decisório, embora não consiga, em última análise, prevalecer sobre um todo 
de circunstâncias”. 

Pois é justamente isso que falta à análise política do intelectual liberal-
tucano, entender “um todo de circunstâncias”, inclusive econômicas, e não 
sobressair apenas o papel individual de intelectuais “renomados” como ele. 
Enfim, falta um bocado de humildade pessoal... 

Auto Subversão: Teorias Consagradas em Xeque 

Fernando Henrique Cardoso nega, veementemente, ter dito a frase lhe 
imputada – “esqueçam o que eu escrevi” –, quando assumiu a Presidência da 
República em 1995. No ano seguinte, ele arrumou tempo para escrever o 
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prefácio do livro de seu colega sociólogo, Albert Hirschman. Ele o conhecia 
desde 1964. Parece, entretanto, ele não ter arranjado tempo, durante seus 
mandatos presidenciais, de ler todos os ensaios do livro para entender o 
sentido profundo da proposta de auto subversão intelectual elaborada por 
Hirschman. No fundo, FHC não negou sua Teoria da Dependência ao se tornar 
um adepto da globalização com o incentivo à burguesia nacional se associar 
ao capital estrangeiro. Sem auto subversão de suas ideias, levou sua Teoria à 
Prática. 

Os vinte ensaios reunidos por Albert Hirschman em Auto-subversão: 
Teorias Consagradas em Xeque (São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 314 
pág.) foram todos escritos a partir de 1986, contemplando mudança crucial no 
então chamado “Segundo Mundo”, o soviético. Seus trabalhos mais recentes 
passaram a concentrar-se em questionar, modificar, qualificar e, de modo 
geral, complicar algumas de suas proposições anteriores a respeito de 
mudança social e desenvolvimento. 

Nascido em Berlim em 1915, Hirschman imigrou para os Estados Unidos 
em 1941. Lecionou nas principais universidades da costa leste americana: 
Yale, Columbia e Harvard. É professor emérito do Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de Princeton, onde atualmente se dedica 
exclusivamente à pesquisa. É autor de Saída, voz e lealdade, De consumidor a 
cidadão e de As paixões e os interesses, entre outros notáveis ensaios. 

Saída (fuga) é pura e simplesmente o ato de partir, em geral porque o 
emigrante julga determinado bem, serviço, benefício ou qualidade de vida 
melhor ser fornecido por outra firma, organização, ou Cidade, Estado e País. 
Indiretamente, e de modo não intencional, a saída pode levar a organização 
ou o local em deterioração a melhorar seu desempenho. A voz (protesto) é o 
ato de reclamar ou organizar-se para reclamar com a intenção de obter, 
diretamente, recuperação da qualidade de vida prejudicada. 

Antes da auto-subversão de suas ideias, Hirschman afirmava não existir 
harmonia preestabelecida entre fuga e protesto. Ao contrário, achava eles 
com frequência trabalharem com objetivos contrários e tenderem a solapar 
um ao outro, em especial com a saída prejudicando a voz.  

Para ser eficaz, a voz com frequência requer ação de grupo, ficando, 
portanto, sujeita a todas as conhecidas dificuldades de organização e 
representação à possibilidade de oportunismo (free riding). Em contraste, a 
saída, quando disponível, não requer coordenação com terceiros. Em muitas 
situações, a saída tende a solapar a voz, quando a saída priva os potenciais 
portadores da voz de seus membros mais bem-falantes e influentes. 



  111

Hirschman, em seu primeiro e mais brilhante ensaio deste livro, Saída, 
Voz e o Destino da República Democrática Alemã, mostra: de fato, os eventos 
de 1989 na RDA delinearam relação muito diferente desse seu renegado 
modelo de gangorra ou hidráulico. Neste caso, a saída (emigração) e a voz 
(manifestações de protesto contra o regime) trabalharam em intensa 
harmonia e reforçaram-se, mutuamente, conseguindo em conjunto levar ao 
colapso do regime. 

O recém-adquirido direito de saída realmente modifica os agentes 
humanos envolvidos. Quando homens e mulheres adquirem o direito de 
deslocar-se conforme desejarem, é bem possível passarem a comportar-se de 
modo geral como adultos e, portanto, como membros da comunidade capazes 
de expressar abertamente suas opiniões. O aumento da oportunidade de saída 
pode ocasionalmente contribuir para mais, e não menos, participação e voz. 
Saída e voz podem trabalhar em uníssono em vez de terem objetivos 
contrários. 
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COMPORTAMENTOS 
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Quem Sou Eu? 

Richhard David Prechet, filósofo, publicitário e escritor (autor de dois 
romances e de três livros de não ficção), nasceu em 1964 em Solingen, 
Alemanha. Antes de iniciar a Faculdade de Filosofia, ele havia imaginado os 
filósofos como pessoas interessantes. Mas, lá, encontrou em seus professores 
aborrecidos senhores de mais idade vestidos como motoristas de ônibus, em 
azul ou marrom. Ainda assim, um deles lhe ensinou a pensar. Ele lhe ensinou a 
perguntar “por que” e a não se satisfazer com as respostas rápidas. Além 
disso, suas sequências de pensamentos e seus argumentos não deviam ter 
lacunas entre si.  

A vida dos seus professores, porém, lhe parecia assustadoramente 
desinteressantes, devido ao pouco impacto exercido pela filosofia 
universitária. Ocorreu-lhe, então, a ideia de existirem poucos livros 
introdutórios à Filosofia realmente satisfatórios, oferecendo reflexões sobre 
as grandes questões.  

Prechet trabalhou, desde sua formatura, em 1994, para quase todos os 
grandes jornais e emissoras da Alemanha. Em 2000, ganhou o prêmio de 
Propaganda para Biomedicina.  

Em 2007, inspirado pela questão feita por um colega filósofo, em 
estado de embriaguez – “Quem sou eu? E, se sou, quantos sou?” –, Prechet a 
tomou como fio condutor para escrever tal livro em relação à Filosofia 
Moderna e Neurociência nesta época de dúvida fundamental sobre o “eu” e a 
continuidade da vida. Seu livro (Quem Sou Eu? E, se sou, quantos sou? Uma 
Aventura na Filosofia. São Paulo, Ediouro, 2009, 336 páginas) tornou-se best-
seller na Europa. 

A Filosofia não é Ciência Histórica. No ambiente acadêmico, porém, a 
Filosofia voltada ao passado ainda predomina sobre aquela centrada no 
presente. A História da Filosofia é uma história de modas e tendências, do 
saber esquecido ou reprimido, e de incontáveis recomeços. Somente parecem 
novos porque muito do pensado antes foi colocado em segundo plano. 

Na História da Filosofia Ocidental, a contenda ocorre entre dois polos:  

1. o dos materialistas e  

2. o dos idealistas. 

Usando termos de origem inglesa, seria entre:  

1. os empiristas e  
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2. os racionalistas.  

O materialismo trata da crença de não haver nada fora da natureza de 
modo a poder ser apreendido pelos sentidos. Logo, não há Deus nem ideais. 
Entrou em moda pela primeira vez no século XVIII com o Iluminismo francês. 
Reapareceu como reflexo do sucesso da biologia e da teoria da evolução de 
Darwin na segunda metade do século XIX. Hoje, volta pela terceira vez ao 
auge com os conhecimentos da moderna Neurociência.  

Entre essas predominâncias, houve fases nas quais o idealismo reinava 
absoluto. Ao contrário do materialismo, ele confia pouco no conhecimento 
sensorial do mundo e se apoia na força basicamente independente da razão e 
de suas ideias. 

Não é possível se escrever a história “sincera” da Filosofia nem como 
construção lógica em sequência histórica nem como história dos movimentos 
filosóficos. Por isso, esta introdução escrita por Prechet às questões filosóficas 
da existência humana e da humanidade não tem sequência cronológica. Ela 
não é história da Filosofia.  

Immanuel Kant ordenou as grandes questões da humanidade desta 
maneira: “O que posso saber? O que devo fazer? O que posso esperar? O que é 
o ser humano?”. Elas formam belo fio condutor também para a organização do 
livro de Prechet. Ele abriu mão de responder a última delas, porque ela 
parece ter sido muito bem respondida pelas três anteriores. 

Atualmente, a pergunta sobre o que podemos saber sobre nós mesmos, 
a clássica pergunta da Teoria do Conhecimento, pode ser considerada 
filosófica apenas sob determinados aspectos. Ela se tornou, principalmente, 
assunto da área da Neurociência. Ela nos explica as bases de nosso aparato de 
conhecimento e suas possibilidades. Aqui, cabe à Filosofia o papel de 
conselheira para ajudar a Neurociência a compreender melhor a si própria em 
um ou outro caso. 

Na primeira parte do livro, Precht se coloca a pergunta “O que posso 
saber?”, assim como nas outras partes, quando lança mão de grandes 
pensadores para nos ajudar a refletir sobre cada desdobramento dessa 
questão-chave.  

O que é verdade, Friedrich Niestzche?  

De onde viemos, Emile Devaux e Louis Bolk?  

Como funciona meu cérebro, Santiago Ramón renda Cajal?  

De onde sei quem sou, René Descartes?  
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Quem é o eu, Ernst Mach?  

O que são sentimentos, Dr. Spock, a personagem da Jornada nas 
Estrelas favorita de todos os apóstolos da razão?  

O que é meu inconsciente, Sigismund Schlomo Freud?  

O que é a memória, Eric Kandel, o neurocientista mais importante do 
mundo?  

O que é a linguagem, Ludwig Wittgenstein?  

A segunda parte do livro se ocupa com a pergunta “O que devo fazer?”, 
ou seja, com Ética e Moral. Trata-se também de esclarecer as bases 
filosóficas.  

Por que os homens conseguem agir moralmente?  

Em qual medida ser bom ou mau corresponde à natureza humana?  

Nesses casos, a Filosofia, de maneira semelhante, não está sozinha no 
papel de professor. A Neurociência, a Psicologia e as pesquisas 
comportamentais têm sua importância reconhecida por Prechet ao 
argumentar com as ideias com grandes pensadores dessas áreas. 

Dessa forma, precisamos de outras pessoas, Jean-Jacques Rousseau?  

Por que ajudamos os outros, Frans de Waal, pesquisador de 
comportamentos?  

Por que devo ser bom, Immanuel Kant?  

Posso querer aquilo que quero, Arthur Schopenhauer?  

Há moral no cérebro, Hanna e Antônio Damásio, neurocientistas?  

Vale a pena ser bom, Giacomo Rizzolatti, que se ocupa há mais de vinte 
anos com as funções das células nervosas que orientam ações, os chamados 
neurônios de ação?  

A moral é inata, Marc Hauser, psicólogo?  

Temos o direito de matar um ser humano, Jeremy Bentham, filósofo do 
utilitarismo ou da felicidade?  

O aborto é moral, Judith Jarvis Thomson, professora de filosofia no 
MIT?  
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Devemos permitir a eutanásia, Norbert Hoerster, filósofo do direito?  

Temos o direito de comer animais, Peter Singer, filósofo da ética ou da 
questão sobre a vida correta?  

Como devemos lidar com os grandes primatas, Jared Diamond, biólogo 
evolucionista?  

Por que precisamos proteger tudo vivo, inclusive materiais 
supostamente mortos, como o petróleo, o húmus, as pedras calcárias e o 
oxigênio, James Lovelock, famoso químico, médico e geofisiologista?  

Temos o direito de copiar (clonar) um ser humano para fins científicos 
ou fazer pesquisa com células-tronco adultas ou embrionárias?  

Para onde a Medicina reprodutiva está nos levando, Frank Comhaire?  

Quais são os limites da pesquisa neurológica, neurocientista Robert 
White? 

A terceira parte, “O que posso esperar?”, trata de algumas questões 
centrais que ocupam a maior parte das reflexões das pessoas ao longo da vida 
– questões sobre a felicidade, a liberdade, o amor, Deus e o sentido da 
existência. São questões complexas sem respostas simples. Mas Prechet tem a 
coragem de fazê-las. 

Deus existe, Tomás de Aquino, Kant, Persinger (neurologista 
canadense)?  

Infelizmente, Prechet não chega a refletir sobre os argumentos do 
biólogo evolucionista Richard Dawkins, autor de Deus: Um Delírio. Dawkins 
investe contra o fundamento básico de toda e qualquer religião. Argumenta a 
existência de Deus ou Alá ser cientificamente improvável, inútil e prejudicial, 
devido aos crimes cometidos em nome dessa crença religiosa. De acordo com 
sua argumentação, ninguém precisa de Deus para ter princípios morais, para 
fazer o bem, para apreciar a natureza. 

Continuando com as questões discutidas por Prechet, na última parte 
de seu livro, ele ainda indaga o seguinte. A natureza tem sentido, William 
Paley, filósofo e teólogo?  

Contrapõe à teoria de Darwin da adaptação autônoma das espécies a 
hipótese do design inteligente formulada pelo físico irlandês Lorde Kelvin. A 
expressão-chave “design inteligente” reúne pessoas ansiosas para enxergar 
um Deus inteligente e planejador, e não a natureza, como responsável por 
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tudo aquilo ainda não conseguido ser explicado de modo satisfatório pela 
Física e a Biologia.  

De acordo com a tendência moderna da Biologia, a vida se distingue da 
soma de todas as peças únicas, criadas por alguma intencionalidade absoluta. 
Em vez de enxergar em tudo sequências simples de causa e efeito, a palavra-
chave atual é “auto-organização”. Nela, os organismos surgem da troca de 
átomos e moléculas com seu ambiente. 

Prechet continua levantar e debater respostas a questões-chave.  

O que é o amor, Niklas Luhmann, autor da Teoria da Intimidade, 
professor de “Amor como Paixão”?  

O que é liberdade, Jean Paul Sartre?  

Precisamos de propriedade privada, Daniel Defoe, autor de A Vida e As 
Estranhas Aventuras de Robinson Crusoe?  

O que é justo, John Rawls, filósofo americano?  

Ele propôs as seguintes regras:  

• primeiro, haver liberdades básicas comuns para todos, com a liberdade 
do indivíduo só podendo ser limitada por causa da liberdade dos outros;  

• segundo, as diferenças sociais e econômicas devem ser eliminadas de 
maneira que o bem-estar alcançado deve ser o mais vantajoso possível 
ao menos favorecido, e que exista verdadeira igualdade de 
oportunidades, sendo que todos os bens, por princípio, necessitam 
estar à disposição de todos. 

O que é uma vida feliz, Richard Layard, economista inglês da London 
School, pesquisador da “economia da felicidade” (Happiness Economics)?  

É possível aprender felicidade, Epicuro, filósofo grego (341 AC)? Para 
Epicuro, não é a posse, mas sim as relações sociais ou inter-pessoais que 
trazem a felicidade mais duradoura.  

A vida tem sentido? Qual significado teriam as vitórias se não houvesse 
as derrotas?  

Neste último capítulo, Precht recorre a filósofos de todas as Eras, 
desde Platão, mas conclui quem realmente soube qual era o sentido da vida 
foi Monty Pyton em seu filme O Sentido da Vida: 
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“Bem, agora é a vez do sentido da vida. Na verdade, não é nada 
especial. Tente apenas ser simpático com as outras pessoas, evite comidas 
gordurosas, leia um bom livro de vez em quando, receba algumas visitas e 
tente viver em harmonia com todas as raças e nações”. 

Caso o leitor perguntasse a Richard David Precht como viver, ele 
simplesmente responderia: “permaneça curioso, concretize suas boas ideias e 
preencha seus dias com vida, e não sua vida com dias”. 

Fazer perguntas é capacidade nunca a se perder, pois aprender e 
apreciar são o segredo da vida plena. Aprender sem apreciar não satisfaz, 
apreciar sem aprender emburrece.  

Este meu “Livro de Cabeceira” desperta no leitor o prazer em pensar. 
Incentiva-o a viver de maneira consciente por meio de autoconhecimento 
crescente, controle dos próprios impulsos vitais, condução da própria vida. 

Heranças e Diversidades: Identidades Verticais e Horizontais 

Andrew Solomon escreveu um livro extraordinário: Longe da Árvore: 
Pais, Filhos e a Busca da Identidade (tradução Donaldson M. Garschagen, Luiz 
A. de Araújo, Pedro Maia Soares. — 1a ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 
2013). Nele, estuda os casos de heranças e diversidades, inicialmente, 
indesejadas seja pelos pais seja pelos filhos. Depois, a arte de viver leva a 
superar essa repulsa inicial e aceitar as identidades verticais e horizontais. 

Se nossos filhos se parecem conosco, eles são nossos admiradores mais 
preciosos. Se são diferentes, podem ser os nossos detratores mais veementes. 

Devido à transmissão de identidade de uma geração para a seguinte, a 
maioria dos filhos compartilha ao menos algumas características com os pais. 
São chamadas de identidades verticais. Atributos e valores são transmitidos 
de pai para filho através das gerações, não somente através de cadeias de 
DNA, mas também de normas culturais compartilhadas.  

A etnia, por exemplo, é uma identidade vertical. Crianças de cor têm, 
em geral, pais de cor; o fato genético da pigmentação da pele é transmitido 
através das gerações, junto com uma autoimagem de pessoa de cor, embora a 
autoimagem possa estar sujeita ao fluxo geracional.  

A linguagem é geralmente vertical, por exemplo, a maioria das pessoas 
falantes em grego educa os filhos para falar grego também, embora o entoe 
de forma diferente ou fale outra língua a maior parte do tempo.  
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A religião é moderadamente vertical: pais católicos tendem a criar 
filhos católicos, embora as crianças possam se transformar em irreligiosas ou 
se converter a outra fé.  

A nacionalidade é vertical, exceto para os imigrantes.  

Cabelos loiros e miopia são muitas vezes transmitidos de pais para 
filhos, mas na maioria dos casos não constituem uma base importante para a 
identidade — o loiro porque é bastante insignificante, e a miopia porque é 
facilmente corrigida. 

Muitas vezes, porém, alguém tem uma característica inata ou adquirida 
estranha à de seus pais e, portanto, deve adquirir identidade de um grupo de 
iguais. Solomon chama isso de identidade horizontal.  

As identidades horizontais podem refletir genes recessivos, mutações 
aleatórias, influências pré-natais, ou valores e preferências que uma criança 
não compartilha com seus progenitores.  

Ser gay é uma identidade horizontal. A maioria das crianças gays tem 
pais heterossexuais e, embora sua sexualidade não seja determinada por seus 
iguais, elas aprendem a identidade gay observando e participando de uma 
subcultura fora da família.  

A deficiência física tende a ser horizontal, bem como a genialidade.  

A psicopatia é também muitas vezes horizontal. A maioria dos 
criminosos não é criada por mafiosos e deve inventar sua própria insídia.  

O mesmo acontece com problemas como o autismo e a deficiência 
intelectual.  

Uma criança concebida por estupro nasce com desafios emocionais 
desconhecidos pela própria mãe, ainda que advenham de seu trauma. 

Essa situação toda de diversidade parecia impressionantemente familiar 
a Solomon porque ele é gay. Gays em geral crescem sob a tutela de pais 
heterossexuais. Acham: os filhos estariam melhor se fossem como eles. Às 
vezes, os atormentam, pressionando-os a se adequar. Com frequência, essas 
pessoas homossexuais descobrem a identidade gay na adolescência ou mais 
tarde, encontrando grande alívio nisso.  

Quando Solomon começou a escrever sobre os surdos, o implante 
coclear, capaz de proporcionar uma espécie de fac-símile da audição, era uma 
inovação recente. Ele foi saudado pelos progenitores como uma cura 
milagrosa para um defeito terrível. No entanto, foi lamentado pela 
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comunidade surda como se fosse um ataque genocida a uma comunidade 
vibrante. 

Assim como seus pais entenderam mal quem Solomon era, outros pais 
devem estar constantemente entendendo mal seus filhos. Muitos pais sentem 
a identidade horizontal de seu filho como uma afronta.  

A diferença marcante de uma criança em relação ao resto da família 
exige conhecimento, competência e ações. No caso de uma mãe ou um pai 
típicos, ambos estão desqualificados para oferecer, ao menos de início. A 
criança também é diferente da maioria de seus colegas e, portanto, menos 
compreendida ou aceita por um amplo círculo.  

Pais violentos agridem menos os filhos quando se assemelham a eles. Se 
seu pai é um espancador, reze para você ter os traços físicos dele!  

As famílias tendem a reforçar as identidades verticais desde a primeira 
infância, mas muitas se opõem às horizontais. As identidades verticais em 
geral são respeitadas como identidade; as horizontais são muitas vezes 
tratadas como defeitos. 

Alguém poderia argumentar: os negros enfrentam muitas desvantagens 
nos Estados Unidos hoje, mas há poucas pesquisas sobre como a expressão 
gênica poderia ser alterada para fazer com a próxima geração de crianças 
nascidas de pais negros sair com cabelos lisos loiros e tez cor de creme. Na 
América moderna, às vezes é difícil ser asiático, judeu ou mulher, mas 
ninguém sugere asiáticos, judeus ou mulheres serem tolos de não se 
transformarem em homens brancos cristãos se pudessem.  

Muitas identidades verticais trazem desconforto às pessoas e, contudo, 
não tentamos homogeneizá-las. Poder-se-ia dizer as desvantagens de ser gay 
não são maiores em relação às dessas identidades verticais. Mas há muito 
tempo a maioria dos pais busca transformar seus filhos gays em 
heterossexuais.  

Corpos anômalos são geralmente mais assustadores para aqueles que os 
testemunham em lugar de ser para as pessoas que os têm. No entanto, os pais 
se apressam a normalizar a excepcionalidade física, muitas vezes com grande 
custo psíquico para si e seus filhos.  

Rotular a mente de uma criança de doente — seja ela autista, 
deficiente intelectual ou transgênero — talvez reflita mais o desconforto 
causada por essa mente aos pais em vez de qualquer desconforto causado ao 
filho. Em muitos casos, aquilo porventura corrigido talvez devesse ter sido 
deixado como estava. 
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Há tempos, defeituoso é um adjetivo considerado muito carregado pelo 
discurso liberal de esquerda, mas os termos médicos substitutos — “doença”, 
“síndrome”, “condição” — podem ser quase tão pejorativos à sua maneira 
discreta.  

Muitas vezes usamos o termo “doença” para depreciar um modo de ser, 
e “identidade” para validar essa mesma maneira de ser. Trata-se de uma falsa 
dicotomia.  

Uma dualidade atua nessa questão do eu. Muitas condições são tanto 
doença como identidade, mas só podemos ver uma se obscurecermos a outra. 
A Política Identitária refuta a ideia de doença, enquanto a Medicina ludibria a 
identidade. Ambas saem diminuídas com essa estreiteza. 

Temos de examinar doença e identidade, compreender a observação 
acontecida geralmente em um domínio ou no outro e chegar a uma mecânica 
sincrética. Precisamos de um vocabulário no qual os dois conceitos não sejam 
opostos, mas aspectos compatíveis de uma condição. Temos de mudar o modo 
como avaliamos o valor dos indivíduos e das vidas, para alcançar uma visão 
mais ecumênica sobre a saúde.  

Ludwig Wittgenstein disse: “Tudo o que sei é o que tenho palavras para 
descrever”. A ausência de palavras é a ausência de intimidade; essas 
experiências estão sedentas de linguagem. 

As crianças descritas por Solomon em seu imenso livro têm condições 
horizontais estranhas a seus pais. Elas são surdas ou anãs; têm síndrome de 
Down, autismo, esquizofrenia, ou múltiplas deficiências graves; são prodígios; 
são pessoas concebidas por estupro ou cometem crimes; são transexuais.  

O desgastado ditado diz: “a maçã não cai longe da árvore”. Significa 
uma criança se assemelhar a seus progenitores. Essas crianças são maçãs 
caídas em outro lugar — algumas, um par de pomares de distância, outras, do 
outro lado do mundo.  

No entanto, miríades de famílias aprendem a tolerar, aceitar e, por 
fim, celebrar crianças, apesar delas não serem o que elas originalmente 
tinham em mente. Esse processo de transformação é com frequência 
facilitado e, às vezes, confundido por políticas de identidade e progressos 
médicos absorvidos nessas famílias em um grau inconcebível há vinte anos. 

Todos os filhos são surpreendentes para seus pais. Essas situações mais 
dramáticas são apenas variações sobre um tema comum.  
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Assim como verificamos as propriedades de um medicamento estudando 
seu efeito em doses extremamente elevadas, ou examinamos a viabilidade de 
um material de construção expondo-o a temperaturas altíssimas, do mesmo 
modo podemos compreender o fenômeno universal da diferença dentro das 
famílias olhando para esses casos extremos.  

O fato de ter filhos excepcionais exagera as tendências dos pais: 
aqueles com potenciais prévios de serem maus pais se tornam pais péssimos, 
mas aqueles esperados serem bons pais muitas vezes se tornam 
extraordinários. Solomon assume uma posição antitolstoiana e diz: “as 
famílias infelizes que rejeitam seus filhos diferentes têm muito em comum, 
ao passo que as felizes que se esforçam para aceitá-los são felizes de uma 
infinidade de maneiras”. 

Quando os futuros pais têm cada vez mais opções de escolher não ter 
filhos com desafios horizontais, as experiências de quem tem esses filhos são 
fundamentais para nossa maior compreensão da diferença.  

As primeiras reações e interações dos pais com uma criança 
determinam como ela verá a si mesma. Esses pais também sofrem mudanças 
profundas causadas por suas experiências.  

Se você tem um filho com deficiência, será para sempre o pai de um 
filho com deficiência. Este é um dos fatos básicos a seu respeito, fundamental 
para a maneira como as outras pessoas o percebem e decifram.  

Esses pais tendem a ver a aberração como doença até o hábito e o 
amor lhes permitirem lidar com sua nova realidade estranha — muitas vezes 
introduzindo a linguagem da identidade. A intimidade com a diferença 
promove a reconciliação. 

Divulgar a felicidade aprendida por esses pais é vital para sustentar 
identidades hoje tão vulneráveis à erradicação. Suas histórias apontam para 
todos nós um caminho para expandir nossas definições de família humana.  

É importante saber como pessoas autistas se sentem em relação ao 
autismo, ou anãs em relação ao nanismo. A aceitação de si mesmo faz parte 
do ideal, mas sem aceitação familiar e social ela não pode amenizar as 
injustiças implacáveis a muitos desses grupos de identidade horizontal 
estarem sujeitos, e não provocará uma reforma adequada.  

Vivemos em tempos de xenofobia, quando a legislação, com apoio da 
maioria, abole os direitos das mulheres, de pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), de imigrantes ilegais e de 
pobres. Apesar dessa crise de empatia, a compaixão prospera em casa, e o 
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amor da maioria dos pais dos quais Solomon traça o perfil atravessa linhas 
divisórias. Entender como eles chegaram a pensar bem de seus próprios filhos 
pode dar a nós motivo e discernimento para fazer o mesmo.  

Olhar no fundo dos olhos de seu filho e ver nele ao mesmo tempo você 
mesmo e algo totalmente estranho, e então desenvolver uma ligação 
fervorosa com cada aspecto dele, é alcançar a desenvoltura da paternidade 
egocêntrica, mas altruísta.  

É incrível a frequência dessa reciprocidade ser alcançada — 
frequentemente pais supunham antes não poderem cuidar de uma criança 
excepcional e depois descobrem terem essa capacidade. A predisposição para 
o amor dos pais prevalece na mais penosa das circunstâncias. Há mais 
imaginação no mundo do que se poderia pensar. 

Carcereiros 

Drauzio Varella, no livro Carcereiros (São Paulo; Companhia das Letras, 
2012. pp. 198-201) afirma: “as fábricas de ladrões, traficantes, assassinos, 
estupradores e falsários jogam mais profissionais no mercado do que sonha 
nossa vã pretensão de aprisiona-los. 

Lugar de bandido é na cadeia, diz o povo. Todos os que trabalham em 
cadeias concordam que não tem cabimento deixar solto alguém que mata, 
assalta ou estupra, mas fazem um reparo ao dito popular: lugar de bandido é 
na cadeia, mas é preciso haver vaga. 

Para dar ideia das dimensões do problema que enfrentamos neste 
momento, basta analisar os números do censo de 2012, realizado nas 150 
penitenciárias e nas 171 cadeias públicas e delegacias de polícia espalhadas 
pelo Estado de São Paulo. 

Apenas para reduzir a superlotação atual e retirar os presos detidos em 
delegacias e cadeias impróprias para funcionar como presídios necessitaria 
construir imediatamente mais 93 penitenciárias. 

Para Lourival Gomes, o atual secretário da Administração Penitenciária 
cuja carreira acompanho desde os tempos do Carandiru, profissional a quem 
não faltam credenciais técnicas e a experiência que os anos trazem, o 
problema da falta de vagas não será resolvido com a construção de prisões. 

Tem toda a razão, é guerra perdida. Só para dar um exemplo: no mês 
de janeiro de 2012, o sistema prisional paulista recebeu a média diária de 121 
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novos detentos, enquanto foram libertados apenas 100. Ficaram encarcerados 
21 a mais todos os dias. 

Como os presídios novos têm capacidade para albergar 768 detentos, 
seria necessário construir mais um a cada 36 dias, ou seja, dez por ano. 

Esse cálculo não leva em conta o aprimoramento técnico da polícia. 
Segundo o mesmo levantamento, a taxa de encarceramento que há oito meses 
era de 413 pessoas para cada 100 mil habitantes, aumentou para 444. Se a PM 
e a Polícia Civil conseguissem prender marginais com a eficiência dos policiais 
americanos (743 para cada 100 mil habitantes), seria preciso construir uma 
penitenciária a cada 21 dias. 

Agora, analisemos as despesas. A construção de uma cadeia consome R$ 
37 milhões, o que dá perto de R$ 48 mil por vaga. Para criar uma única vaga 
gastamos mais da metade do valor de uma casa popular com sala, cozinha, 
banheiro e dois quartos, por meio da qual é possível retirar uma família da 
favela. 

Esse custo, no entanto, é irrisório quando comparado aos de 
manutenção. Quantos funcionários públicos hão de ser contratados para 
cumprir os três turnos diários? Quanto sai por mês fornecer três refeições por 
dia? E as contas de luz, água, material de limpeza, transporte, assistência 
médica, jurídica e os gastos envolvidos na administração? 

Não sejamos ridículos, caro leitor. Se nossa polícia fosse bem paga, 
treinada e aparelhada de modo a mandar para atrás das grades todos os 
bandidos que nos infernizam nas ruas, estaríamos em maus lençóis. Os 
recursos para mantê-los viriam do aumento dos impostos? Dos cortes nos 
orçamentos da educação e da saúde? 

Então, o que fazer? 

Por mais difícil que pareça, será preciso agir em três frentes.  

A primeira é tornar a Justiça mais ágil de modo a aplicar penas 
alternativas, facilitar a progressão para o regime semiaberto no caso dos que 
não oferecem perigo à sociedade, e colocar em liberdade os que já pagaram 
por seus crimes, mas que não têm recursos para contratar advogado. 

A segunda seria a individualização do cumprimento da pena. Hoje, o 
menino que cometeu um deslize vai parar no mesmo Centro de Detenção 
Provisória que um chefe de facção com dezenas de crimes no prontuário. A 
convivência fará o profissional trilhar o bom caminho ou contaminará o 
principiante? 
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A terceira, muito mais trabalhosa, envolve a prevenção. Sem diminuir a 
produção das fábricas de bandidos jamais haverá paz nas ruas. 

Na periferia de nossas cidades, milhões de crianças e adolescentes 
vivem em condições de risco para a violência. São tantas que é de estranhar o 
pequeno número que envereda pelo crime. 

Nossa única saída é oferecer-lhes qualificação profissional e trabalho 
decente, antes que sejam cooptados pelos marginais para trabalhar em 
regime de semiescravidão. Há iniciativas bem-sucedidas nessa área, mas o 
número é tímido diante das proporções da tragédia social. É necessário um 
grande esforço nacional que envolva as diversas esferas governamentais e 
mobilize a sociedade inteira. 

Como parte dessa mobilização é fundamental levar o planejamento 
familiar para os estratos sociais mais desfavorecidos. Negar-lhes o acesso à lei 
federal que lhes dá direito ao controle da fertilidade é a violência mais torpe 
que a sociedade brasileira comete contra a mulher pobre. 

O lema ‘lugar de bandido é na cadeia’ é vazio e demagógico. Não 
temos nem teremos prisões suficientes. 

Reduzir a população carcerária é imperativo urgente. Não cabe discutir 
se estamos a favor ou contra; não existe alternativa. Empilhar homens em 
espaços cada vez mais exíguos não é mera questão de direitos humanos, é um 
perigo que ameaça todos nós. Um dia eles voltarão para as ruas.” 

Descriminalização do aborto ajudaria a combater a criminalidade? 

Face à repercussão do tema do aborto e mais o da criminalidade, em 
campanhas eleitorais brasileiras, onde não se debate com profundidade 
políticas públicas em lugar de costumes religiosos, vale recuperar o debate a 
respeito de “se a legalização do aborto ajudaria a combater a criminalidade”. 
Foi apresentado na Folha de São Paulo, em 27 de outubro de 2007.  

Na ocasião, respondeu SIM o economista Gabriel Chequer Hartung, 25 
anos, doutorando da Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV-RJ 
(Fundação Getulio Vargas), coautor do estudo "Fatores Demográficos como 
Determinantes da Criminalidade". Responderam NÃO o sociólogo George 
Martine, 68 anos, mestre em Sociologia pela Universidade Fordham e doutor 
em demografia e ecologia pela Universidade Brown, é consultor e presidente 
da ABEP (Associação Brasileira de Estudos Populacionais), conjuntamente com 
a antropóloga Sônia Correa, 58 anos, pesquisadora associada da ABIA 
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(Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids) e membro da Comissão de 
Cidadania e Reprodução. 

Hartung parte do trabalho seminal de Steven Levitt, publicado em 
Freaknomics (Rio de Janeiro, Campus, 2007, 360 páginas). Ele mostra a 
decisão da Suprema Corte americana de permitir em 1973 o aborto nos 50 
Estados daquele país ter sido determinante para a forte redução nas taxas de 
criminalidade na década de 90. Segundo o estudo, metade da redução de 40% 
nas taxas de crimes violentos e cerca de um terço da redução de 30% nas 
taxas de crimes contra o patrimônio se devem à legalização do aborto.  

“A evidência de Levitt é bem contundente. Primeiro, mostra que a 
criminalidade começou a cair nos EUA exatamente 18 anos após a legalização 
do aborto, momento em que os bebês nascidos depois da decisão da Suprema 
Corte entravam na faixa etária de maior envolvimento criminal. Em seguida, 
mostra que, nos cinco Estados em que o aborto foi permitido três anos antes 
do resto do país, as taxas de criminalidade começaram a cair exatamente três 
anos antes. E termina mostrando que os Estados nos quais houve 
proporcionalmente mais abortos durante a década de 70 foram os que 
apresentaram redução mais acentuada da criminalidade”. 

Segundo Hartung, a justificativa teórica para o aborto afetar a 
criminalidade se expressa em duas proposições:  

1) a legalização do aborto reduz o nascimento de filhos indesejados;  

2) filhos indesejados têm chance maior de se envolverem em atividades 
criminosas. 

A primeira proposição é verdadeira por definição. A segunda proposição 
encontra suporte em aproximadamente 40 anos de pesquisa acadêmica. Por 
exemplo, Dagg (1991) mostra os filhos nascidos porque não foi permitido pela 
Justiça as mães abortarem se tornaram adolescentes com probabilidade bem 
superior de participar de atividades criminosas se comparados com crianças 
com mesmo “background” familiar, mas cujas mães não expressaram 
judicialmente a intenção de interromper a gestação. 

O estudo de Hartung aborda a mesma questão sob ótica distinta. 
Usando dados de São Paulo, ele enxergou fatores como a proporção de filhos 
nascidos de mães adolescentes, nascidos de famílias monoparentais, e a taxa 
de fecundidade são determinantes mais importantes da criminalidade 20 anos 
mais tarde em lugar de fatores socioeconômicos tradicionais, como o 
crescimento econômico, a desigualdade e a presença da polícia. 
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A relação entre seu estudo e o de Levitt é o aborto reduzir a 
criminalidade, em grande medida, porque reduz esses fatores. Porém, o 
objetivo de nenhum desses trabalhos é justificar a legalização do aborto. Sua 
contribuição envolve apenas mostrar um de seus benefícios. Cabe à sociedade 
decidir, ponderando ao mesmo tempo os custos de ordem moral e normativa 
associados à saúde pública.  

Além disso, Hartung salienta haver outras formas além do aborto de 
atacar problemas como gravidez indesejada, gravidez adolescente e alta 
fecundidade. O investimento em educação de qualidade, como pretende uma 
boa política pública, é, provavelmente, a medida mais óbvia e mais eficaz 
para atacar o problema.  

Analisando dados do Censo 2000, percebe-se a fecundidade de 
mulheres sem instrução chegar a ser seis vezes maior se comparada à de 
mulheres com 12 anos ou mais de educação formal, pertencentes à mesma 
faixa de renda. Além de reduzir a fecundidade, a educação tem impacto 
direto na redução da criminalidade. Adolescentes mais educados têm menor 
probabilidade de se envolverem em atividades criminosas. A pré-escola, em 
especial, parece ser grande redutor direto de criminalidade. 

Conclui Hartung: “políticas públicas que melhorem a educação 
reprodutiva e planejamento familiar também devem contribuir para a redução 
da criminalidade. [...] Infelizmente, esse tipo de política, mesmo que seja 
amplamente adotada hoje, só deve começar a fazer efeito na criminalidade 
em aproximadamente 20 anos. Enquanto isso, a sociedade brasileira terá que 
enfrentar seus velhos desafios na segurança pública”.  

Martine & Correa reconhecem a gravidez indesejada, a pobreza e a 
violência serem questões importantes e, sem dúvida, todas elas se encontram 
presentes no cenário das favelas cariocas. Mas essa convivência não significa 
causalidade. Apesar das boas intenções, segundo eles, “as declarações a 
respeito da legalização do aborto como forma de conter a violência refletem 
uma lógica simplista: pobre tem filho demais e isso gera mais pobreza, que, 
por sua vez, gera violência. A singeleza de tais raciocínios seduz a opinião 
pública, escamoteia as principais causas de problemas sociais complexos como 
a violência e faz dos pobres, principalmente as mulheres, seus bodes 
expiatórios”.  

Tanto a afirmação sobre a alta fecundidade nas favelas como a tese de 
a legalização do aborto reduzir a violência são contestáveis. Na realidade, a 
população das favelas cariocas apresenta, nesta década, níveis baixos de 
fecundidade. De acordo com estudos da Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas do IBGE, as mulheres residentes nas favelas têm 2,6 filhos por 



  128

mulher, em média, comparado com 1,7 para o resto da população carioca. As 
mulheres com mais de nove anos de estudo, sejam elas faveladas ou não, têm 
níveis de fecundidade comparáveis aos da Europa: 1,6 por mulher. Mulheres 
com níveis de renda per capita acima de um salário mínimo também 
apresentam níveis de fecundidade abaixo da reposição.  

Portanto, para poder exercer seus direitos reprodutivos, as faveladas 
precisam de melhor renda e educação. Além disso, não se deve fazer ilação 
direta entre número de filhos e violência. Nesse caso, o Maranhão, onde a 
média de filhos atinge 3,2 por mulher, seria campeão da violência.  

A famosa tese de um capítulo do livro “Freakonomics”, de Steven Levitt 
e Stephen J. Dubner, no qual se afirma a redução da violência nos Estados 
Unidos, no final do século passado, ser atribuída, em grande parte, à 
legalização do aborto é atraente, mas peca também pela sobre simplificação.  

O estudo, escrito por Levitt e Dubner, segundo a avaliação de Martine & 
Correa, enfoca período curto e negligencia outros determinantes da 
criminalidade norte-americana, tais como os efeitos diretos da ascensão e da 
queda da epidemia do crack durante o período estudado sobre o aumento e a 
posterior retração da criminalidade. Também usa categorias etárias pouco 
desagregadas e se baseia em números absolutos de detenções, e não em 
médias per capita.  

Esses pesquisadores brasileiros ressaltam também a intenção daqueles 
autores norte-americanos analisar as possíveis consequências da relação entre 
a legalização do aborto e a criminalidade, e não oferecer bases normativas. 
Inclusive, um dos autores já afirmou um dos achados fundamentais da 
pesquisa ser, “ao poderem decidir sobre suas vidas reprodutivas, as mulheres 
tomam decisões que têm efeitos positivos sobre seus filhos e a sociedade”. 

Em suma, é lamentável problemas sociais complexos continuarem 
sendo mesclados nesse afã pela busca de vitória eleitoral a qualquer custo por 
candidatos conservadores e/ou evangélicos. O Governo Social-
Desenvolvimentista (2003-2014) tinha razão quando considerava o aborto um 
grave problema de Saúde Pública e se posicionava a favor da 
descriminalização, conforme as decisões adotadas nas conferências 
internacionais do Cairo (1994) e de Beijing (1996). Elas definiram os direitos 
sexuais e reprodutivos. 

Entretanto, Martine & Correa sublinham: “historicamente, as políticas 
de controle da fecundidade que fizeram recurso ao aborto de maneira 
instrumental, seja por motivações eugênicas, seja como caminho para 
solucionar problemas sociais complexos, não apenas foram condenadas como 
abuso dos direitos, mas também não tiveram os resultados esperados”.  
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Ensaios de Amor 

“O amor pode nascer à primeira vista, mas não morre com a mesma 
rapidez.” 

 “Muitos amantes matam a sua própria história de amor só porque não 
conseguem suportar a incerteza ou o puro risco contidos na sua experiência 

de felicidade.” 

 “Sobre todas as histórias de amor paira a dúvida, tão horrível quanto 
inevitável, sobre como ela irá terminar.” 

 “O amor imaturo não aceita compromissos, e quando recusamos 
compromissos, caminhamos para uma qualquer espécie de cataclismo.” 

“Talvez a ideia de um amor sábio ou inteiramente indolor seja tão 
contraditória como a de uma batalha sem sangue.” 

“Amar contra tudo e contra todos só pode ter como resultado a 
humilhação.” 

“Poucas coisas são tão contrárias ao sexo como o pensamento.  O sexo 
é instintivo, irrefletido e espontâneo, ao passo que o pensamento é 

cauteloso, desinteressado e racional. Para mim, pensar durante o sexo é 
transgredir uma lei fundamental do acto em si.” 

“É mais fácil aceitar a felicidade quando ela é provocada por coisas 
que podemos controlar, que obtemos depois de muito esforço e raciocínio.” 

“O problema da felicidade é que, por ser rara, torna-se extremamente 
assustadora e provoca enorme ansiedade.” 

“Um dos maiores inconvenientes do amor é que nos faz, pelo menos 
durante algum tempo, correr o risco de sermos realmente felizes.” 

Alain de Botton (1969- ) é suíço de nascimento, mas cresceu e foi 
educado no Reino Unido, tendo feito seus estudos superiores em Cambridge. 
Seu primeiro romance, "Ensaios de Amor", foi publicado pela Macmillan, em 
1993, teve imediato e enorme sucesso, estando já traduzido em dez línguas. 
No Brasil, foi lançado pela Rocco em 1997. 

Ele mora em Londres, cidade onde se passa a ação do romance e cuja 
atmosfera cultural e circuitos mais atilados ele descreve com notável precisão 
e economia de referências. Em 1995, publicou dois outros romances. Um deles 
tem o título pitoresco de "O Movimento Romântico: Sexo, Compras e o 
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Romance" ("The Romantic Movement: Sex, Shopping and the Novel") e revisita 
a questão das tensões amorosas e da psicologia passional no contexto da 
metrópole moderna. O outro se chama "Beije e Diga" ("Kiss and Tell") e se 
trata de curiosa biografia de moça comum e desconhecida, Isabel, com a qual 
o biógrafo mantém relação intensa. 

Com reputação firmada no panteão literário britânico, Alain de Botton 
colabora com frequência na grande imprensa. Ele se dispôs a falar à Nicolau 
Sevcenko (Folha de S. Paulo, 23/03/97), em Londres. Ele perguntou se De 
Botton achava ser muito consciente sobre o amor, como seu romance provava 
ele ser, agravava as dores da paixão ou podia servir de alívio para elas.  

Alain De Botton respondeu: obviamente, existe algo assim como 
“pensar demasiado”. Pode acabar se tornando “pensar errado” sobre certos 
problemas. Há, portanto, o risco de ser demasiado consciente sobre o amor. 
No entanto, acreditava na máxima do pensador francês do século XVIII, 
Chamfort: “o pensamento consola as pessoas de qualquer coisa”. Como o 
amor em geral tende a ser experiência triste, é alívio às vezes ser capaz de 
suavizar a dor recorrendo ao pensamento. Pensar – e por extensão escrever – 
é terapêutico. Pelo menos no seu caso funcionava assim. 

Em seguida, reproduzo a resenha de Nicolau Sevcenko, intitulada 
Corações Solitários, sobre o livro “Ensaios de Amor” de autoria de Alain De 
Botton. 

“Se há algo com que os amantes em geral concordam é que, se o amor 
brota de algum ponto no corpo, esse lugar definitivamente não é o cérebro. 

Para algumas culturas ele vem do fígado, para outras, das entranhas, 
dos olhos, dos genitais ou do coração. De nenhuma jamais se soube para a 
qual ele viesse dos miolos. Sem dúvida, o amor é uma emoção muito 
cromática para ser gerida pela massa cinzenta. Se mal comparássemos o ser 
humano com um carro, o pulmão estaria para a potência, o coração para o 
acelerador e o cérebro para os freios e o sistema de segurança. E quem 
estiver preocupado com segurança em matéria de amor, é melhor pegar logo 
um triciclo ou ir a pé. Porque amor, como se sabe, só é bom quando causa 
vertigem. 

Seria, portanto, possível refletir civilizada e profundamente sobre o 
amor? Por incrível que pareça, sim. Do mesmo modo como se pode cogitar 
sobre a dor: não que ela vá passar ou que nossa tolerância a ela vá aumentar, 
apenas que é possível pensar sobre os rigores da agonia enquanto o corpo 
estrebucha.  
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Manuel Bandeira não dedicou os mais líricos versos à tuberculose que o 
corroía? Assim também as mais lúcidas observações sobre o amor vieram de 
criaturas transidas por penosas convulsões passionais. Gente como Dante, 
Petrarca, Rousseau, Stendhal, Goethe, Proust ou Oscar Wilde. Uma galeria e 
tanto não? E eu só nomeei alguns dos membros do vasto clube dos corações 
solitários. 

Pois, senhoras e senhores, membros do clube, eis a pauta da próxima 
reunião: leitura obrigatória do "Ensaios de Amor" do sócio sr. Alain de Botton, 
seguida de discussão aberta em plenário. Com a inspiração do livro, os 
senhores sócios poderão experimentar se reflexões cerebrais sobre o amor 
podem ou não surtir calafrios na espinha, dilatação dos vasos, aquecimento do 
rosto, transpiração, tremores, arrepios e ondas de eletricidade pelo corpo.  

Será um teste ousado: investigar a dimensão erótica que liga a 
imaginação reflexiva, por meio do sistema nervoso, aos terminais sensíveis da 
pele. Os pontos serão contados pelo número, duração e intensidade dos 
suspiros. 

No meu caso, pontuei alto. O livro é uma combinação harmoniosa de 
erudição, ironia, inteligência, sensibilidade, humor, simplicidade, atenção ao 
peso crucial dos detalhes prosaicos e uma textura literária de qualidade 
superior. A feitura do texto surpreende, organizada em capítulos subdivididos 
em tópicos numerados, no estilo dos textos de filosofia analítica, mas 
evocando sobretudo o "Fragmentos do Discurso Amoroso" de Barthes, pela 
afinidade temática. 

Diferente do mestre francês porém, os "Ensaios" de De Botton 
constituem na verdade um romance, ao longo do qual, conforme os atos e o 
desempenho dos protagonistas, pelas sucessivas fases da relação, o autor vai 
dissecando impiedosamente a experiência amorosa, com a tesoura da análise, 
o bisturi da razão, expondo o estado progressivo de corrupção dos tecidos, 
que ele depois reconstitui com a agulha das comparações familiares e a linha 
do humor autocrítico. 

A gama de referências culturais evocada para caracterizar situações é 
vasta a ponto de assustar: Aristóteles, La Rochefoucauld, Heidegger, taoísmo 
chinês, Camus, Wittgenstein ou Groucho Marx. Ademais, De Botton utiliza 
mecanismos de lógica formal, equações matemáticas ou análise combinatória 
para demonstrar seus teoremas. Mas não há motivo para susto, todo esse 
aparato é acionado para realçar a imponderabilidade dos fluxos afetivos e só 
acentua o tom irônico que atravessa o livro. Quando se pensa que a erudição 
vai fazer alguém franzir a testa, ela solta seu riso. 
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A mágica que permite manter esse malabarismo complicado entre o 
grave e o cômico, a tristeza e a esperança, o instinto e a razão, reside numa 
ambiguidade sutil da linguagem, mantendo as resoluções em suspenso, 
impedindo quaisquer categorias de se cristalizarem e tecendo um elegante 
discurso de impermanências. 

Certamente, srs. sócios, o livro não os tornará melhores amantes nem 
vai mitigar suas dores. Mas os srs. aprenderão muito sobre si mesmos e seus 
parceiros, conhecerão melhor os limites das expectativas passionais, vão 
adquirir maior humildade diante dos mistérios insondáveis do amor e vão se 
divertir um bocado reconhecendo as próprias tolices. Sobretudo terão esse 
raro prazer de ler grande literatura. E de prazer ninguém entende tanto 
quanto os srs. Cordiais saudações e tenham juízo!” 

Separação dos Amantes: Uma Fenomenologia da Morte 

Em livro clássico (Separação dos Amantes: Uma Fenomenologia da 
Morte. São Paulo, Diadorim/Cortez, 1981, 353 páginas), o psicanalista 
vienense Igor Caruso trata do tipo de amor em que condições sociais rígidas 
forçam a separação em favor da “harmonia estabelecida”. Ele foi o primeiro 
autor disposto a estudar o que acontece com os dinamismos psíquicos e as 
forças defensivas quando a separação forçada e repentina dos amantes se 
efetua mediante “esforço de vontade” e por “razões objetivas”, no momento 
máximo da relação amorosa. 

Li a referência do seu livro em artigo de Marta Suplicy (Duas Pessoas se 
amam e se separam. Por quê? Folha de S.Paulo, 1982). Ela nunca deveria ter 
abandonado a carreira de sexóloga em favor da política profissional. Quando o 
li, após uma separação conjugal, pensei: tenho de colocar meus olhos neste 
livro! Eu o devorei! E entrei no estágio da racionalização da separação. 

Caruso fez análise da separação tida e aceita por ambas as partes como 
sacrifício difícil, sob a pressão do “princípio da realidade”, cuja autoridade é 
conscientemente aceita por eles, de modo que seu amor lhes pareça 
impossível. Trata-se de amor que foi satisfeito de forma real e efetiva, para 
depois romper-se por força de sistema determinado de convicções e 
convenções. 

Quem vive a separação deliberada, se amando, experimenta um tipo de 
elaboração do luto paradoxal: para se conservar a vida, utiliza-se de 
repressão dirigida contra o que é vivo, porque a separação é problema de 
morte entre os vivos. Para garantir a sobrevivência, provoca-se a morte da 
consciência de um ser vivo dentro de outro ser vivo. A separação fica com 
gosto da morte em vida, inclusive com o doloroso problema narcisista que é 
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saber da própria morte na consciência do ser amado. Para garantir a sua 
sobrevivência, o ego passa da saudade à agressividade, chegando enfim à 
racionalização da separação. 

Caruso notou o primeiro mecanismo de defesa acionado ser o da 
agressividade. Essa agressividade trabalha para a desvalorização do amado, 
que teria a abandonado. Com o rompimento, sua imagem antes tão idealizada 
tem que ser desvalorizada, para que o ego, profundamente ferido, tenha 
condições de sobreviver. 

Outro mecanismo de defesa criado, nesse tipo de separação, é a 
indiferença, tipo “estou pouco me importando”. Há tentativa de afastar a 
identificação com o outro e proporcional aumento do narcisismo. 

Quando o “não me importo” não funciona, aciona-se novo mecanismo 
de defesa: a fuga para adiante. Por exemplo, fuga na atividade, 
principalmente para pessoas conformistas e obcecadas pelo dever. Outra 
alternativa é a fuga em busca de prazeres. A libido procura novos objetos. 
Nesse caso, torna-se importante o mecanismo de substituição: mata-se 
melhor quando já se tem substituto para o outro, embora, muitas vezes, a 
escolha seja feita de maneira equivocada. 

Ocorrem, enfim, a resignação e a racionalização, tipo “foi melhor 
assim…” 

Esses mecanismos não aparecem, necessariamente, nessa ordem, nem 
são estanques. Entrelaçam-se e são, mais ou menos, conscientes. 

Muitas vezes, há um vai e volta. Não se resiste a encontro casual. Se o 
ex ou a ex estiver desacompanhado(a), parte-se logo para o ataque. No dia 
seguinte, volta tudo ao normal. 

Também ocorre reação tipo “não quero nem ver”. Fica-se mudo(a) 
diante do(a) amado(a). Não se consegue nem cumprimentar. Fica com dor no 
peito (ou frio na barriga) quando se encontra com ele(a), mas prefere fingir 
que não viu. Depois que ele(a) passa, olha “uma última vez” e suspira… 

O sumiço acontece também. Nunca mais dá notícia. Mas você sempre 
lembra dele(a) quando chegam o aniversário e o Natal e o telefone não toca. 

Depois de muito tempo, apesar das turbulências, podem se fingir de 
serem “grandes amigos” (ou virar de fato). Conversam sobre tudo. Só não 
rolam papos íntimos sobre o atual amor. 



  134

O mais difícil nesse tipo de resolução pela separação é aceitar a morte 
do outro em si mesmo e, sobretudo, sua própria morte, que acontece na 
consciência do ser amado. 

Post-Scriptum: Dor Física da Separação Amorosa 

Reportagem publicada na Folha de S. Paulo, no dia 11 de junho de 
2010, na ocasião quando postei a resenha acima no meu blog pessoal, permite 
um PS.  

“O amor já era, mas o mais forte que o desejo de esquecer é a 
sensação física angustiante que toma corpo no fim. Para superar isso, os 
neurologistas receitam: deve-se reforçar as emoções negativas ligadas à 
pessoa e mudar o foco, se possível, arrumando outro caso de amor. Isto 
porque sob o ponto de vista cerebral, ficar só não ajuda a superar o fim do 
caso. Essa situação gera conflito cerebral. Mesmo que o amor já tenha 
acabado e apenas as lembranças negativas estejam presentes, há impressão 
que dispara reações corporais, embora nada tenha a ver com as memórias 
guardadas no cérebro. 

Há, no circuito neural, dois sistemas. Um deles passa pela amígdala, é 
responsável por respostas corporais involuntárias. O outro sistema passa pelo 
córtex pré-frontal, região que traz à tona as lembranças do ex-amado(a), 
mesmo que a pessoa não faça mais parte da sua vida. 

O amor pode ter acabado, mas o cérebro continua a mandar os 
estímulos que causam reações físicas ainda que ele tenha as lembranças ruins 
do relacionamento. As impressões formadas no namoro ficam no cérebro. 

As próprias reações físicas também podem ser interpretadas como 
forma de sentimento, o que realimenta o circuito. Não é necessário o objeto 
daquele sentimento estar presente essa reação física. As impressões residuais 
e essas reações físicas dominam os pensamentos. Não precisam da intenção 
pessoal para aparecer, o que dificulta a mudança de foco. Mesmo quando não 
se está pensando na pessoa de propósito, o sentimento volta e toma o corpo 
de assalto. 

Por isso também é que o tempo pode não dar conta do recado, ao 
menos do ponto de vista neurológico. Não apaga. Esse sentimento é próximo 
ao dos vícios. Se o(a) ex-amado(a) está por perto, então, é pior. Como para o 
alcoólatra, basta algum deslize para que aconteça a recaída. Os neurologistas 
dizem que essas reações são similares às do começo do amor. É sinal de que 
há a ameaça de retomada: surgem no início, declinam no meio e voltam no 
final. 
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A capacidade de entrar em sintonia com os desejos do parceiro é a 
marca do amor duradouro. No cérebro de quem está apaixonado, ocorre a 
ativação do sistema de recompensa. Esse sistema é mais primitivo: leva o ser 
humano a buscar alimentação, proteção e sexo. Quando o sentimento evolui, 
regiões mais refinadas são acionadas. São áreas menos relacionadas a 
emoções básicas e mais ligadas à empatia.”  

Mais Platão, Menos Prozac! A Filosofia Aplicada ao Cotidiano 

Filósofo, Lou Marinoff é o principal líder, nos Estados Unidos, de uma 
nova corrente de pensamento. Ela retira a filosofia do campus universitário e 
a devolve ao cotidiano do cidadão. Utiliza as obras dos maiores pensadores da 
história da Filosofia para ajudar as pessoas a refletir sobre a resolução de seus 
próprios problemas. No aconselhamento filosófico proposto pelo autor de Mais 
Platão, Menos Prozac! A Filosofia Aplicada ao Cotidiano (Rio de Janeiro, 
Record, 2001, 325 páginas).  

No Apêndice A, o autor faz apresentação resumida de aproximadamente 
sessenta filósofos e obras clássicas mencionadas no livro, cujas ideias achou 
úteis no aconselhamento filosófico. Eles são o ponto de partida para pensar 
em questões corriqueiras como conflitos amorosos, mudanças profissionais e o 
temor da morte. 

Esse movimento de Filosofia do Cotidiano surgiu, em 1981, na Alemanha 
com Gerd Achenbach. Hoje, tem seguidores na Europa, Estados Unidos, Israel, 
África do Sul e Hong Kong. Os clientes são em sua maioria refugiados da 
terapia tradicional, pois muitas das terapias atuais não passam de 
“farmacologia neural”. São feitas prescrições para pessoas necessitadas tão 
somente de boa conversa sobre a sabedoria de viver. 

O autor mostra como identificar determinado problema, expressar 
emoções construtivamente, analisar opções, contemplar alguma filosofia de 
modo a ajudar a escolher e viver com a melhor opção. No fim, a pessoa 
resgata o equilíbrio emocional usando a razão. Retoma o cerne da Filosofia: 
colocar a vida em perspectiva maior. 

Todo mundo tem alguma filosofia de vida, mas poucos tem o privilégio 
ou o tempo para se reunir e destrinchar os aspectos complexos de sua vida. 
Tendemos a formá-la à medida que vivemos. As experiências nos ensinam se 
conseguirmos raciocinar, ordenadamente, sobre nossas experiências. 
Precisamos pensar criticamente, procurando padrões e reunindo tudo em 
quadro organizado para seguirmos, sabiamente, o nosso caminho na vida. 
Compreender a nossa filosofia pessoal pode ajudar a evitar, resolver ou 
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administrar muitos problemas. Temos de avaliar nossas ideias para formarmos 
certa perspectiva a nosso favor.  

Esse livro colabora para mostrar ser possível modificar convicção 
pessoal (e muitas vezes equivocada) para resolver certos problemas 
recorrentes. Lida com problemas que todos enfrentam, inclusive 
relacionamentos amorosos, vida ética, como enfrentar a morte, mudança de 
carreira e procura de significado e objetivo. Mesmo se o problema for sem 
solução, temos de enfrentá-lo de alguma maneira para continuarmos vivendo 
saudavelmente. Em vez de oferecer abordagens pseudo clínicas superficiais ou 
voltadas para a patologia, esse livro oferece a sabedoria antiga, 
especificamente voltada para ajudar as pessoas a viver com satisfação. 

O aconselhamento filosófico é campo da Filosofia relativamente novo 
no sentido de ser movimento de prática filosófica. Apesar de Filosofia e 
Prática serem duas palavras com pouca probabilidade de se associarem na 
mente da maioria das pessoas, a Filosofia sempre ofereceu ferramentas para 
serem usadas no dia-a-dia. Os filósofos clássicos pretendiam que suas ideias 
fossem utilizadas.  

Filosofia foi, originalmente, um modo de vida, não uma disciplina 
acadêmica. Era algo para ser não apenas estudado, mas também aplicado. 
Somente por volta do século XIX que a Filosofia foi confinada em ala esotérica 
da “torre de marfim”, repleta de insights teóricos, mas vazia de aplicação 
prática. 

Você pode discutir seu problema em termos genéricos, sem mencionar 
nenhum filósofo ou Filosofia particular. É o tipo de conversa mais provável de 
se ter com amigos, parceiro, família, barman ou motorista. Usando sua 
percepção de si mesmo, você conversa filosoficamente sem tentar, de modo 
consciente, ser filosófico. 

Outro caminho comum em sessão de aconselhamento é o cliente pedir 
instrução filosófica específica. Ao invés de você reinventar a roda filosófica, 
avançará em sua reflexão ao tomar conhecimento do já mapeado do território 
por outros filósofos. Compreender um pouco sobre a escola de pensamento 
formalizada pode ajudá-lo a unir seus pontos dispersos ou preencher alguns 
espaços em branco. 

A terceira alternativa é indicada para quem já trabalhou seu problema 
da maneira anterior, mas continua interessado. Implica em envolvimento 
maior, para explorar a biblio-terapia, ou seja, empenhar-se no estudo de 
alguns textos filosóficos. Este tipo de trabalho pode ajudar a equipá-lo ainda 
melhor para questões futuras do que a experiência de trabalhar apenas um 
problema específico. 
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O aconselhamento filosófico é mais Arte em vez de Ciência. Atua de 
maneira única com cada indivíduo. Tem tantas permutações quanto o número 
de práticos existentes. Você pode trabalhar filosoficamente determinado 
problema sozinho ou com a ajuda de algum parceiro não profissional. Na 
verdade, não existe um método geral de se fazer Filosofia capaz de ser 
explicado ou ensinado.  

Marinoff descobriu pela experiência muitos casos se ajustarem bem à 
abordagem dos cinco passos que chama de processo PEACE. É acrônimo que 
representa os cinco estágios: Problema, Emoção, Análise, Contemplação e 
Equilíbrio. O acrônimo é apropriado, porque esses cinco passos são o caminho 
mais seguro para alcançar a paz (peace em inglês) mental duradoura. 

Ao encarar filosoficamente alguma questão, você precisa primeiro 
identificar o Problema. Às vezes, especificar o problema é mais complicado 
do que parece, embora o sistema de alarme interno tenha disparado quando 
precisamos ajuda ou de recursos complementares. 

Em segundo lugar, você deve avaliar cuidadosamente as Emoções 
provocadas pelo problema. Trata-se de registro interior. Deve experimentar 
emoções genuinamente e canalizá-las de modo construtivo. A psicologia e a 
psiquiatria praticamente nunca vão além deste estágio, e por isso seus 
benefícios são limitados. 

No terceiro passo, Análise, você lista e avalia as opções para resolver o 
problema. A solução ideal resolverá tanto as questões externas (o problema) 
quanto às internas (as emoções despertadas pelo problema), mas nem sempre 
é realizável. São os diversos caminhos que terá de percorrer em sua mente 
para descobrir o mais adequado. 

No quarto estágio, Contemplação, você recuará um passo, ganhará 
certa perspectiva e contemplará a situação por inteiro. Nesse ponto, terá 
compartimentado cada um dos estágios para ter controle sobre eles. Mas 
agora exercitará todo o seu cérebro para integrá-los. Em vez de se demorar 
nas árvores individualmente, examinará a forma da floresta. Isto é, cultivará 
visão filosófica unificada de sua situação como um todo: o problema quando o 
encara, a sua reação emocional e suas opções analisadas dentro dele. A essa 
altura, estará pronto para considerar insights, sistemas e métodos filosóficos 
para lidar com a situação em sua totalidade. Filosofias diferentes oferecem 
interpretações contrastantes de sua situação assim como prescrições 
divergentes sobre o que fazer em relação a ela — se for preciso fazer algo. 

Por fim, depois de articulado o problema, expressadas suas emoções, 
analisadas suas opções e contemplada uma posição filosófica, você alcança o 
Equilíbrio. Compreende a essência do seu problema e está preparado para 
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empreender a ação apropriada e justificável. Sente-se estável, pois está 
preparado para as inevitáveis mudanças que o aguardam. 

Tornar-se presente 

Foi comum o comentário a respeito da explosão da última bolha de Wall 
Street, registrada em imagens no filme de Oliver Stone (Wall Street: O 
Dinheiro Nunca Dorme): “São todos loucos!” Definir dessa maneira os 
participantes do mercado de capitais lembra aquela velha definição de 
hospício: “os que nele estão não são; os que nele não estão, são”. 

Depois de assistir o filme, orientei monografia sobre “Finanças 
Comportamentais”, tema com foco na psicologia dos investidores. Na 
conversa com meu orientando, tive um insight. Talvez útil para compartilhar 
em debate público, de modo a falsear ou confirmar sua procedência.  

Dividido entre fazer a análise grafista, resumida em “preços tem 
memória”, ou seja, quando se acredita haver movimento inercial na evolução 
dos preços dos ativos, ou a análise fundamentalista, resumida em “valores de 
mercado tem fundamentos”, isto é, acredita-se haver convergência para 
equilíbrio fundamentado no futuro, não seria melhor o investidor fazer 
Gestalt-terapia?  

Em outras palavras, na dúvida entre ficar remoendo o passado ou 
tentando antecipar o futuro, não seria mais prudente verificar a realidade do 
aqui e agora? Assim, focaria o organismo como totalidade, a unidade 
organismo/meio, a dominância da necessidade emergente e mesmo faria uma 
reflexão sobre o conceito de agressão! 

A leitura do livro de John O. Stevens, “Tornar-se Presente: 
Experimentos de Crescimento em Gestal-terapia”, da Coleção Novas Buscas 
em Psicoterapia (publicada pela Summus Editorial, Edição 12 / 1988. 256 
pág.) lhe ajudaria. Ele mostra bem essa tomada de consciência, ou seja, 
tornar presente para nós mesmos significa focalizar o que se faz presente à 
nossa volta, abstraindo o passado e o futuro. É uma das condições 
fundamentais do processo terapêutico.  

Nesse livro são apresentados mais de uma centena de experimentos, 
baseados em Gestalt-terapia, e originalmente criados como parte da 
formação clínica de estudantes de psicologia. Estes experimentos percorrem 
as principais áreas de funcionamento da personalidade em contato consigo 
mesma, com os outros, com o meio ambiente e com a corporeidade. 
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Therese Tellegen entende a Gestalt-terapia enquanto concepção de 
homem: “ser-no-mundo, sujeito de sua existência em busca de sua verdade, 
criativamente transformando seu mundo e sendo transformado por ele, 
debatendo-se em contradições, divisões e confusões, enroscando-se em 
estereótipos e paralisando-se em repetições ao longo do caminho”. 

São dois os pressupostos da Gestalt-terapia.  

O primeiro é: “o homem é indivisível”. É necessário superar as 
tradicionais dicotomias corpo/mente, natureza/cultura, social/individual. 
Dentro de visão holística, aquela em busca da compreensão integral dos 
fenômenos, e não apenas das suas partes separadas, o ser humano é encarado 
como composto de dimensões orgânicas, mentais, sociais. Esses componentes 
formam um sistema inter-relacionado complexo.  

O segundo pressuposto é: “assim como não se divide o homem, é 
impossível considerá-lo isoladamente”. Ele é, essencialmente, um ser-no-
mundo. Toda experiência humana adquire significado a partir de toda a 
constelação de interações existentes no campo, a configuração, a estrutura 
do todo. 

Alguns conceitos-chave deles decorrem: contato, fronteira de contato 
e suporte. Experiência humana é relação, é contato. O conceito não se limita 
à dimensão social ou interpessoal, ou corporal, embora também a inclua. 
Tampouco se reduz à dimensão intrapsíquica, isto é, contato consigo próprio, 
embora também faça parte. Viver é contato.  

O foco em Gestalt-terapia está na qualidade de contato, na sua 
precisão, na energização, na fluidez, na disponibilidade e abertura, no ritmo 
e na discriminação. Contato é o processo contínuo de reciprocidade, quando 
homem e mundo se transformam. 

O contato é ocorrência de fronteira, fronteira “eu-não eu”, conhecido-
desconhecido, velho-novo. É, ao mesmo tempo, ponto de divisa e ponto de 
união. Possibilita o encontro com o novo, o diferente. Na fronteira pode 
ocorrer mudança, transformação. “O que se trabalha em Gestalt-terapia são 
exatamente as confusões, os impedimentos que ocorrem na fronteira de 
contato e que diminuem as possibilidades de crescimento e transformação 
criativa da relação homem-mundo”. 

O terceiro conceito-chave é o suporte. Contato e fronteira de contato 
dizem respeito ao campo organismo/ambiente no qual o homem é uma parte. 
Visto em si mesmo, por sua vez, ele é um todo composto de partes ou 
dimensões. Podemos chamá-las de orgânica, emocional, cultural e intelectual. 
Ele tem memória, isto é, acesso a experiências virtuais; ele tem inteligência, 
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isto é, acesso ao abstrato, ao simbólico. Ele é um sistema onde as partes são 
inter-relacionadas, dinamicamente, com perspectiva de organização e 
autorregulação que visa equilíbrio também dinâmico. Suporte é a inter-
relação deste todo. 

Para poder exercer, por exemplo, a função de contato através da fala, 
é necessário de substrato anatômico, fisiológico, cultural, intelectual e, 
finalmente, de um outro disposto a ouvir. Suporte é tudo isso. Inclui fisiologia, 
postura, coordenação, equilíbrio, sensibilidade, mobilidade, linguagem, 
hábitos e costumes, habilidades e aprendizagens, experiências vividas e 
defesas adquiridas ao longo da vida. 

Este é o suporte, o auto suporte, essencial para o contato. A qualidade 
da presença atenta do interlocutor também é suporte, como é suporte saber 
perceber se o seu interlocutor está ou não disposto a te ouvir. 

A Gestalt-terapia trata-se do desenvolvimento paulatino do suporte 
próprio. Não cabe ao terapeuta, assim como não cabe ao orientador de tese, 
“dar suporte”, mas sim acompanhar e favorecer a passagem de apoio 
excessivo em suportes alheios para o exercício de recursos próprios e de 
autonomia adulta. 

A falta de suporte essencial é experimentada como desajeitamento. É a 
descoordenação das funções de suporte e as funções de contato. Se o contato 
sempre se dá no aqui e agora, o suporte se fundamenta no conjunto dos 
recursos desenvolvidos ao longo da história pessoal de cada um. O foco do 
trabalho terapêutico em Gestalt é precisamente a articulação das dimensões 
de suporte e contato. 

Este é o suporte máximo capaz do orientador dar ao orientando. Cabe a 
este desenvolvê-lo. No citado exemplo, o insight é a divisão entre Finanças 
Racionais e Finanças Comportamentais ser apenas abstração metodológica e/
ou didática do mundo real, assim como entre as respectivas (e hipotéticas) 
“mente racional” e “mente emocional”.  

O objetivo da monografia será, depois de estudar e apresentar os 
suportes de ambas as teorias, ultrapassá-las, focalizando a prática do 
investidor em si mesma, ou seja, como ele se defende das armadilhas 
pregadas pela própria mente, por exemplo, ruminar o temor do passado se 
repetir ou imobilizar-se com a esperança de o futuro já estar determinado em 
algum ponto de equilíbrio. 



  141

Parte IV -  
COMPORTAMENTOS 

RELIGIOSOS 
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Eleição entre A Religião e A Ciência 

Nas campanhas eleitorais recentes, no Brasil, a disputa tem ocorrido 
entre crentes evangélicos e defensores do Estado laico. Vale então (re)ler o 
texto clássico de Bertrand Russel, intitulado A Filosofia entre A Religião e A 
Ciência. Vamos apresentá-lo em uma série de pequenos tópicos, sublinhando 
seus conceitos-chave. 

Os conceitos da vida e do mundo chamados “filosóficos” são produtos 
de dois fatores:  

1. um constituído de fatores religiosos e éticos herdados;  

2. o outro delineado pela espécie de investigação denominada "científica", 
empregando a palavra em seu sentido mais amplo.  

Os filósofos, individualmente, têm diferido amplamente quanto às 
proporções nas quais esses dois fatores entraram em seu sistema, mas a 
presença de ambos, em certo grau, caracteriza a Filosofia. 

“Filosofia” é uma palavra empregada de várias maneiras, umas mais 
amplas, outras mais restritas. Russell pretende empregá-la em seu sentido 
mais amplo, como procura explicar adiante.  

A Filosofia, conforme entende a palavra, é algo intermediário entre a 
Teologia e a Ciência.  

Como a Teologia, consiste de especulações sobre assuntos a que o 
conhecimento exato não conseguiu até agora chegar, mas, como Ciência, 
apela mais à razão humana do que à autoridade, seja esta a da tradição ou a 
da revelação.  

Todo conhecimento definido pertence à Ciência; e todo dogma quanto 
ao que ultrapassa o conhecimento definido, pertence à Teologia.  

Mas entre a Teologia e a Ciência existe uma Terra de Ninguém, exposta 
aos ataques de ambos os campos: essa Terra de Ninguém é a Filosofia.  

Quase todas as questões do máximo interesse para os espíritos 
especulativos são de tal índole que a Ciência não as pode responder. Por sua 
vez, as respostas confiantes dos teólogos já não nos parecem tão convincentes 
como o eram nos séculos passados.  

• Acha-se o mundo dividido em espírito e matéria?  

• E, supondo-se que assim seja, que é espírito e que é matéria?  
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• Acha-se o espírito sujeito à matéria, ou é ele dotado de forças 
independentes?  

• Possui o universo alguma unidade ou propósito?  

• Está ele evoluindo rumo a alguma finalidade?  

• Existem realmente leis da natureza, ou acreditamos nelas devido 
unicamente ao nosso amor inato pela ordem?  

• É o homem o que ele parece ser ao astrônomo, isto é, um minúsculo 
conjunto de carbono e água a rastejar, impotentemente, sobre um 
pequeno planeta sem importância? Ou é ele o que parece ser a Hamlet? 
Acaso é ele, ao mesmo tempo, ambas as coisas?  

• Existe uma maneira de viver que seja nobre e uma outra que seja 
baixa, ou todas as maneiras de viver são simplesmente inúteis?  

• Se há um modo de vida nobre, em que consiste ele, e de que maneira 
realizá-lo?  

• Deve o bem ser eterno, para merecer o valor que lhe atribuímos, ou 
vale a pena procurá-lo, mesmo que o universo se mova, 
inexoravelmente, para a morte?  

• Existe a sabedoria, ou aquilo que nos parece tal não passa do último 
refinamento da loucura?  

Tais questões não encontram resposta no laboratório. As teologias têm 
pretendido dar respostas, todas elas demasiado concludentes, mas a sua 
própria segurança faz com que o espírito moderno as encare com suspeita. 0 
estudo de tais questões, mesmo que não se resolva esses problemas, constitui 
o empenho da Filosofia. 

Mas por que, então, perder tempo com problemas tão insolúveis? A isto, 
poder-se-ia responder como historiador ou como indivíduo que enfrenta o 
terror da solidão cósmica. A resposta do historiador, tanto quanto me é 
possível dá-la, aparecerá no decurso deste pequeno texto de Bertrand Russel.  

Desde que o homem se tornou capaz de livre especulação, suas ações, 
em muitos aspectos importantes, têm dependido de teorias relativas ao 
mundo e à vida humana, relativas ao bem e ao mal. Isto é tão verdadeiro em 
nossos dias como qualquer época anterior.  

Para compreender uma época ou uma nação, devemos compreender 
sua Filosofia e, para que compreendamos sua Filosofia, temos de ser, até 
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certo ponto, filósofos. Há uma relação causal recíproca. As circunstâncias das 
vidas humanas contribuem muito para determinar a sua Filosofia, mas, 
inversamente, sua Filosofia muito contribui para determinar tais 
circunstâncias. Essa ação mútua, através dos séculos, será o tema de Russel 
que resumiremos nos posts seguintes. 

Há, todavia, uma resposta mais pessoal. A Ciência diz-nos o que 
podemos saber, mas o que podemos saber é muito pouco e, se esquecemos 
quanto nos é impossível saber, tornamo-nos insensíveis a muitas coisas 
sumamente importantes.  

A Teologia, por outro lado, nos induz à crença dogmática de que temos 
conhecimento de coisas que, na realidade, ignoramos e, por isso, gera uma 
espécie de insolência impertinente com respeito ao universo.  

A incerteza, na presença de grandes esperanças e receios, é dolorosa, 
mas temos de suportá-la, se quisermos viver sem o apoio de confortadores 
contos de fadas, Não devemos também esquecer as questões suscitadas pela 
Filosofia, ou persuadir-nos de que encontramos, para as mesmas, respostas 
indubitáveis. Ensinar a viver sem essa segurança e sem ficar paralisado pela 
hesitação, é talvez a coisa principal que a Filosofia, em nossa época, pode 
proporcionar àqueles que a estudam. 

História da Filosofia entre a Teologia e a Ciência 

Mais um trecho de Bertrand Russel, “A filosofia entre a religião e a 
ciência.”  

A Filosofia, ao contrário do ocorrido com a Teologia, surgiu, na Grécia, 
no século VI antes de Cristo. Depois de seguir o seu curso na Antiguidade, em 
seu primeiro período, foi de novo submersa pela Teologia, quando surgiu o 
Cristianismo e Roma se desmoronou.  

Seu segundo período importante, do século XI ao século XIV, foi 
dominado pela Igreja Católica, com exceção de alguns poucos e grandes 
rebeldes, como, por exemplo, o imperador Frederico II (1195-1250). Este 
período terminou com as perturbações que culminaram na Reforma.  

O terceiro período, desde o século XVII até hoje, é dominado, mais do 
que os períodos precedentes, pela Ciência. As crenças religiosas tradicionais 
não justificadas foram sendo modificadas sempre quando a Ciência torna 
imperativo tal passo. Poucos filósofos deste período são ortodoxos do ponto 
de vista católico, e o Estado secular adquire mais importância em suas 
especulações do que a Igreja. 
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A coesão social e a liberdade individual, como a Religião e a Ciência, 
acham-se em um estado de conflito ou difícil compromisso durante todo este 
período.  

Na Grécia, a coesão social era assegurada pela lealdade ao Estado-
Cidade; o próprio Aristóteles, embora, em sua época, Alexandre estivesse 
tornando obsoleto o Estado-Cidade, não conseguia ver mérito algum em 
qualquer outro tipo de comunidade. Variava grandemente o grau em que a 
liberdade individual cedia ante seus deveres para com a Cidade. Em Esparta, 
o indivíduo tinha tão pouca liberdade como na Alemanha ou na Rússia 
modernas [refere-se ao nazismo alemão e ao totalitarismo soviético]; em 
Atenas, apesar de perseguições ocasionais, os cidadãos desfrutaram, em seu 
melhor período, de extraordinária liberdade quanto a restrições impostas pelo 
Estado.  

0 pensamento grego, até Aristóteles, é dominado por uma devoção 
religiosa e patriótica á Cidade; seus sistemas éticos são adaptados às vidas dos 
cidadãos e contêm grande elemento político. Quando os gregos se 
submeteram, primeiro aos macedônios e, depois, aos romanos, as concepções 
válidas em seus dias de independência não eram mais aplicáveis. Isto 
produziu, por um lado, uma perda de vigor, devido ao rompimento com as 
tradições e, por outro lado, uma ética mais individual e menos social.  

Os estoicos consideravam a vida virtuosa mais como uma relação da 
alma com Deus do que como uma relação do cidadão com o Estado. 
Prepararam, dessa forma, o caminho para o Cristianismo, que, como o 
estoicismo, era, originalmente, apolítico, já que, durante os seus três 
primeiros séculos, seus adeptos não tinham influência no governo.  

A coesão social, durante os seis séculos e meio que vão de Alexandre a 
Constantino, foi assegurada, não pela Filosofia nem pelas antigas fidelidades, 
mas pela força – primeiro, pela força dos exércitos e, depois, pela da 
administração civil. Os exércitos romanos, as estradas romanas, a lei romana 
e os funcionários romanos, primeiro criaram e depois preservaram um 
poderoso Estado centralizado. Nada se pode atribuir à Filosofia romana, já 
que esta não existia. 

Durante esse longo período, as ideias gregas herdadas da época da 
liberdade sofreram um processo gradual de transformação. Algumas das 
velhas ideias, principalmente aquelas que deveríamos encarar como 
especificamente religiosas, adquiriram uma importância relativa; outras, mais 
racionalistas, foram abandonadas, pois não mais se ajustavam ao espírito da 
época. Desse modo, os pagãos posteriores foram se adaptando à tradição 
grega, até esta poder incorporar-se na doutrina cristã. 



  146

O Cristianismo popularizou uma ideia importante, já implícita nos 
ensinamentos dos estoicos, mas estranha ao espírito geral da Antiguidade, isto 
é, a ideia de que o dever do homem para com Deus é mais imperativo do que 
o seu dever para com o Estado. A opinião de que "devemos obedecer mais a 
Deus que ao homem", como Sócrates e os Apóstolos afirmavam, sobreviveu à 
conversão de Constantino, porque os primeiros cristãos eram arianos ou se 
sentiam inclinados para o arianismo.  

Quando os imperadores se tornaram ortodoxos, foi ela suspensa 
temporariamente. Durante o Império Bizantino, permaneceu latente, bem 
como no Império Russo subsequente, o qual derivou do Cristianismo de 
Constantinopla. 

Mas no Ocidente, onde os imperadores católicos foram quase 
imediatamente substituídos, exceto em certas partes da Gália, por 
conquistadores bárbaros heréticos, a superioridade da lealdade religiosa sobre 
a lealdade política sobreviveu e, até certo ponto, persiste ainda hoje na 
Europa Ocidental. Subsistiu, na Irlanda, até que os dinamarqueses a 
destruíram no século IX.  

No Império Oriental, a civilização grega sobreviveu, em forma 
dissecada, como em um museu, até à queda de Constantinopla, em 1453, mas 
nada que fosse de importância para o mundo saiu de Constantinopla, exceto 
uma tradição artística e os Códigos de Direito Romano de Justiniano. [Observe 
o eurocentrismo de Bertrand Russel.] 

Durante o período de obscuridade [Era das Trevas medieval], desde o 
fim do século V até a metade do século XI, o mundo romano ocidental sofreu 
algumas transformações interessantes. O conflito entre o dever para com 
Deus e o dever para com o Estado, introduzido pelo Cristianismo, adquiriu o 
caráter de um conflito entre a Igreja e o rei.  

A jurisdição eclesiástica do Papa estendia-se sobre a Itália, França, 
Espanha, Grã-Bretanha e Irlanda, Alemanha, Escandinávia e Polônia. A 
princípio, fora da Itália e do sul da França foi muito leve o seu controle sobre 
bispos e abades, mas, desde o tempo de Gregório VII (fins do século XI), 
tornou-se real e efetivo.  

Desde então, o clero, em toda a Europa Ocidental, formou uma única 
organização, dirigida por Roma, que procurava o poder inteligente e 
incansavelmente e, em geral, vitoriosamente, até depois do ano 1300, em 
seus conflitos com os governantes seculares. O conflito entre a Igreja e o 
Estado não foi apenas um conflito entre o clero e os leigos; foi, também, uma 
renovação da luta entre o mundo mediterrâneo e os bárbaros do norte.  
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A unidade da Igreja era um reflexo da unidade do Império Romano; sua 
liturgia era latina, e os seus homens mais proeminentes eram, em sua maior 
parte, italianos, espanhóis ou franceses do sul. Sua educação, quando esta 
renasceu, foi clássica; suas concepções da lei e do governo teriam sido mais 
compreensíveis para Marco Aurélio do que para os monarcas contemporâneos. 

A Igreja representava, ao mesmo tempo, continuidade com o passado e 
com o que havia de mais civilizado naquele presente. 

O poder secular, ao contrário, estava nas mãos de reis e barões de 
origem teutônica, os quais procuravam preservar, o máximo possível, as 
instituições que haviam trazido das florestas da Alemanha. O poder absoluto 
era alheio a essas instituições, como também era estranho, a esses vigorosos 
conquistadores, tudo aquilo que tivesse aparência de uma legalidade 
monótona e sem espírito.  

O rei tinha de compartilhar seu poder com a aristocracia feudal, mas 
todos esperavam, do “mesmo modo, que lhes fosse permitido, de vez em 
quando, uma explosão ocasional de suas paixões em forma de guerra, 
assassínio, pilhagem ou rapto. É possível que os monarcas se arrependessem, 
pois eram sinceramente piedosos e, afinal de contas, o arrependimento era 
em si mesmo uma forma de paixão.  

A Igreja, porém, jamais conseguiu produzir neles a tranquila 
regularidade de uma boa conduta, como a que o empregador moderno exige 
e, às vezes, consegue obter de seus empregados. De que lhes valia conquistar 
o mundo, se não podiam beber, assassinar e amar como o espírito lhes exigia? 
E por que deveriam eles, com seus exércitos de altivos, submeter-se ás ordens 
de homens letrados, dedicados ao celibato e destituídos de forças armadas? 
Apesar da desaprovação eclesiástica, conservaram o duelo e a decisão das 
disputas por meio das armas, e os torneios e o amor cortesão floresceram. Às 
vezes, num acesso de raiva, chegavam a matar mesmo eclesiásticos 
eminentes... 

Toda a força armada estava do lado dos reis, mas, não obstante, a 
Igreja saiu vitoriosa. A Igreja ganhou a batalha, em parte, porque tinha quase 
todo o monopólio do ensino e, em parte, porque os reis viviam 
constantemente em guerra uns com os outros; mas ganhou-a, principalmente, 
porque, com muito poucas exceções, tanto os governantes como o povo 
acreditavam sinceramente que a Igreja possuía as chaves do céu.  

A Igreja podia decidir se um rei devia passar a eternidade no céu ou no 
inferno; a Igreja podia absolver os súditos do dever de fidelidade e, assim, 
estimular a rebelião. Além disso, a Igreja representava a ordem em lugar da 
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anarquia e, por conseguinte, conquistou o apoio da classe mercantil que 
surgia. Na Itália, principalmente, esta última consideração foi decisiva. 

Luta pelo Estado laico 

Mais um trecho de Bertrand Russel, “A filosofia entre a religião e a 
ciência.”  

A tentativa teutônica de preservar pelo menos uma independência 
parcial da Igreja manifestou-se não apenas na política, mas, também, na arte, 
no romance, no cavalheirismo e na guerra. Manifestou-se muito pouco no 
mundo intelectual, pois o ensino se achava quase inteiramente nas mãos do 
clero.  

A Filosofia explícita da Idade Média não é um espelho exato da época, 
mas apenas do pensamento de um grupo. Entre os eclesiásticos, porém, 
principalmente entre os frades franciscanos, havia alguns que, por várias 
razões, estavam em desacordo com o Papa.  

Na Itália, ademais, a cultura estendeu-se aos leigos alguns séculos 
antes de se estender até ao norte dos Alpes. Frederico II, que procurou fundar 
uma nova religião, representa o extremo da cultura antipapista; Tomás de 
Aquino, que nasceu no reino de Nápoles, onde o poder de Frederico era 
supremo, continua sendo até hoje o expoente clássico da filosofia papal. 
Dante, cerca de cinquenta anos mais tarde, conseguiu chegar a uma síntese, 
oferecendo a única exposição equilibrada de todo o mundo ideológico 
medieval.  

Depois de Dante, tanto por motivos políticos como intelectuais, a 
síntese filosófica medieval se desmoronou. Teve ela, enquanto durou, uma 
qualidade de ordem e perfeição de miniatura: qualquer coisa de que esse 
sistema se ocupasse, era colocada com precisão em relação com o que 
constituía o seu cosmo bastante limitado.  

Mas o Grande Cisma, o movimento dos Concílios e o papado da 
Renascença produziram a Reforma, que destruiu a unidade do Cristianismo e a 
teoria escolástica de governo que girava em torno do Papa.  

No período da Renascença, o novo conhecimento, tanto da Antiguidade 
como da superfície da Terra, fez com que os homens se cansassem de 
sistemas, que passaram a ser considerados como prisões mentais. A 
astronomia de Copérnico atribuiu á terra e ao homem uma posição mais 
humilde do que aquela que haviam desfrutado na teoria de Ptolomeu.  
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O prazer pelos fatos recentes tomou o lugar, entre os homens 
inteligentes, do prazer de raciocinar, analisar e construir sistemas. Embora a 
Renascença, na arte, conserve ainda uma determinada ordem, prefere, 
quanto ao que diz respeito ao pensamento, uma ampla e fecunda desordem. 
Neste sentido, Montaigne é o mais típico expoente da época. 

Tanto na Teoria Política como em tudo o mais, exceto a arte, a ordem 
sofre um colapso. A Idade Média, embora praticamente turbulenta, era 
dominada, em sua ideologia, pelo amor da legalidade e por uma teoria muito 
precisa do poder político. Todo poder procede, em última análise, de Deus; 
este teria delegado poder ao Papa nos assuntos sagrados, e ao Imperador nos 
assuntos seculares.  

Mas tanto o Papa como o Imperador perderam sua importância durante 
o século XV. O Papa tornou-se simplesmente um dos príncipes italianos, 
empenhado no jogo incrivelmente complicado e inescrupuloso do poder 
político italiano. As novas monarquias nacionais na França, Espanha e 
Inglaterra tinham, em seus próprios territórios, um poder no qual nem o Papa 
nem o Imperador podiam interferir.  

O Estado nacional, devido, em grande parte, à pólvora, adquiriu uma 
influência sobre o pensamento e o modo de sentir dos homens, como jamais 
exercera antes – influência essa que, progressivamente, destruiu o que 
restava da crença romana quanto à unidade da civilização. 

Essa desordem política encontrou sua expressão no livro O Príncipe, de 
Maquiavel. Na ausência de qualquer princípio diretivo, a política se 
transformou em áspera luta pelo poder. O Príncipe dá conselhos astutos 
quanto à maneira de se participar com êxito desse jogo.  

O que já havia acontecido na idade de ouro da Grécia, ocorreu de novo 
na Itália renascentista: os freios morais tradicionais desapareceram, pois 
eram considerados como coisa ligada à superstição. A libertação dos grilhões 
tornou os indivíduos enérgicos e criadores, produzindo um raro florescimento 
do gênio, mas a anarquia e a traição resultantes, inevitavelmente, da 
decadência da moral, tornou os italianos coletivamente impotentes, e caíram, 
como os gregos, sob o domínio de nações menos civilizadas do que eles, mas 
não tão destituídas de coesão social. 

Todavia, o resultado foi menos desastroso do que no caso da Grécia, 
pois as nações que tinham acabado de chegar ao poder, com exceção da 
Espanha, se mostravam capazes de tão grandes realizações como o havia sido 
a Itália. 
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Do século XVI em diante, a história do pensamento europeu é dominada 
pela Reforma. A Reforma foi um movimento complexo, multiforme, e seu 
êxito se deve a numerosas causas.  

De um modo geral, foi uma revolta das nações do norte contra o 
renovado domínio de Roma. A religião fora a força que subjugara o Norte, mas 
a religião, na Itália, decaíra: o papado permanecia como uma instituição, 
extraindo grandes tributos da Alemanha e da Inglaterra, mas estas nações, 
que eram ainda piedosas, não podiam sentir reverência alguma para com os 
Bórgias e os Médicis, que pretendiam salvar as almas do purgatório em troca 
de dinheiro, que esbanjavam no luxo e na imoralidade.  

Motivos nacionais motivos econômicos e motivos, religiosos 
conjugaram-se para fortalecer a revolta contra Roma. Além disso, os príncipes 
logo perceberam que, se a Igreja se tornasse, em seus territórios, 
simplesmente nacional, eles seriam capazes de dominá-la, tornando-se, 
assim, muito mais poderosos, em seus países, do que jamais o haviam sido 
compartilhando o seu domínio com o Papa.  

Por todas essas razões, as inovações teológicas de Lutero foram bem 
recebidas, tanto pelos governantes como pelo povo, na maior parte da Europa 
Setentrional. 

A Igreja Católica procedia de três fontes: 

1. sua história sagrada era judaica;  

2. sua teologia, grega, e  

3. seu governo e leis canônicas, ao menos indiretamente, romanos.  

A Reforma rejeitou os elementos romanos, atenuou os elementos gregos 
e fortaleceu grandemente os elementos judaicos. Cooperou, assim, com as 
forças nacionalistas que estavam desfazendo a obra de coesão nacional que 
tinha sido levada a cabo primeiro pelo Império Romano e, depois, pela Igreja 
Romana.  

Na doutrina católica, a revelação divina não terminava na sagrada 
escritura, mas continuava, de era em era, através da Igreja, à qual, pois, era 
dever do indivíduo submeter suas opiniões pessoais. Os protestantes, ao 
contrário, rejeitaram a Igreja como veículo da revelação divina; a verdade 
devia ser procurada unicamente na Bíblia, que cada qual podia interpretar à 
sua maneira.  

Se os homens diferissem em sua interpretação, não havia nenhuma 
autoridade designada pela divindade que resolvesse tais divergências. Na 
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prática, o Estado reivindicava o direito que pertencera antes à Igreja – mas 
isso era uma usurpação. Na teoria protestante, não devia haver nenhum 
intermediário terreno entre a alma e Deus. 

Os efeitos dessa mudança foram importantes. A verdade não mais era 
estabelecida mediante consulta à autoridade, mas por meio da meditação 
íntima. Desenvolveu-se, rapidamente, uma tendência para o anarquismo na 
política e misticismo na religião, o que sempre fora difícil de se ajustar à 
estrutura da ortodoxia católica.  

Aconteceu que, em lugar de um único Protestantismo, surgiram 
numerosas seitas; nenhuma filosofia se opunha à escolástica, mas havia tantas 
filosofias quantos eram os filósofos.  

Não havia, no século XIII, nenhum Imperador que se opusesse ao Papa, 
mas sim um grande número de reis heréticos. O resultado disso, tanto no 
pensamento como na literatura, foi um subjetivismo cada vez mais profundo, 
agindo primeiro como uma libertação saudável da escravidão espiritual mas 
caminhando, depois, constantemente, para um isolamento pessoal, contrário 
à solidez social. 

  
Filosofia Moderna e Religião 

Resumo o último trecho de Bertrand Russel, “A filosofia entre a religião 
e a ciência.”  

“A Filosofia moderna começa com Descartes, cuja certeza fundamental 
é a existência de si mesmo e de seus pensamentos, dos quais o mundo 
exterior deve ser inferido. Isso constitui apenas a primeira fase de um 
desenvolvimento que, passando por Berkeley e Kant, chega a Fichte, para 
quem tudo era apenas uma emanação do eu. Isso era uma loucura, e, partindo 
desse extremo, a Filosofia tem procurado, desde então, evadir-se para o 
mundo do senso comum cotidiano. 

Com o subjetivismo na Filosofia, o anarquismo anda de mãos dadas com 
a Política. Já no tempo de Lutero, discípulos inoportunos e não reconhecidos 
haviam desenvolvido a doutrina do anabatismo, a qual, durante algum tempo, 
dominou a cidade de Wünster. Os anabatistas repudiavam toda lei, pois 
afirmavam que o homem bom seria guiado, em todos os momentos, pelo 
Espírito Santo, que não pode ser preso a fórmulas. Partindo dessas premissas, 
chegam ao comunismo e à promiscuidade sexual.  
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Foram, pois, exterminados, após uma resistência heroica. Mas sua 
doutrina, em formas mais atenuadas, se estende pela Holanda, Inglaterra e 
Estados Unidos; historicamente, é a origem do "quakerismo".  

Uma forma mais feroz de anarquismo, não mais relacionada com a 
religião, surgiu no século XIX. Na Rússia, Espanha e, em menor grau, na Itália, 
obteve considerável êxito, constituindo, até hoje, um pesadelo para as 
autoridades americanas de imigração. Esta versão moderna, embora 
antirreligiosa, encerra ainda muito do espírito do protestantismo primitivo; 
difere principalmente dele devido ao fato de dirigir contra os governos 
seculares a hostilidade que Lutero dirigia contra os Papas. 

A subjetividade, uma vez desencadeada, já não podia circunscrevem-se 
aos seus limites, até que tivesse seguido seu curso. Na moral, a atitude 
enfática dos protestantes, quanto à consciência individual, era 
essencialmente anárquica.  

O hábito e o costume eram tão fortes que, exceto em algumas 
manifestações ocasionais, como, por exemplo, a de Münster, os discípulos do 
individualismo na ética continuaram a agir de maneira convencionalmente 
virtuosa. Mas era um equilíbrio precário.  

O culto do século XVIII à sensibilidade começou a romper esse 
equilíbrio: um ato era admirado não pelas suas boas consequências, ou porque 
estivesse de acordo com um código moral, mas devido à emoção que o 
inspirava. Dessa atitude nasceu o culto do herói, tal como foi manifestado por 
Carlyle e Nietzsche, bem como o culto byroniano da paixão violenta, qualquer 
que esta seja. 

O movimento romântico, na arte, na literatura e na política, está 
ligado a essa maneira subjetiva de julgar-se os homens, não como membros 
de uma comunidade, mas como objetos de contemplação esteticamente 
encantadores. Os tigres são mais belos do que as ovelhas, mas preferimos que 
estejam atrás de grades. O romântico típico remove as grades e delicia-se 
com os saltos magníficos com que o tigre aniquila as ovelhas. Incita os homens 
a imaginar que são tigres e, quando o consegue, os resultados não são 
inteiramente agradáveis. 

Contra as formas mais loucas do subjetivismo nos tempos modernos 
tem havido várias reações. Primeiro, uma Filosofia de semicompromisso, a 
doutrina do liberalismo, que procurou delimitar as esferas relativas ao 
governo e ao indivíduo. Isso começa, em sua forma moderna, com John Locke, 
que é contrário tanto ao "entusiasmo" do individualismo dos anabatistas como 
à autoridade absoluta e à cega subserviência à tradição.  
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Uma rebelião mais extensa conduz à doutrina do culto do Estado, que 
atribui ao Estado a posição que o Catolicismo atribuía à Igreja, ou mesmo, às 
vezes, a Deus. Hobbes, Rousseau e Hegel representam fases distintas desta 
teoria, e suas doutrinas se acham encarnadas, praticamente, em Cromwell, 
Napoleão e na Alemanha moderna. O comunismo, na teoria, está muito longe 
dessas filosofias, mas é conduzido, na prática, a um tipo de comunidade 
bastante semelhante àquela e que resulta a adoração do Estado. 

Durante todo o transcurso deste longo desenvolvimento, desde 600 anos 
antes de Cristo até aos nossos dias, os filósofos têm-se dividido entre:  

1. aqueles que querem estreitar os laços sociais e  

2. aqueles que desejam afrouxá-los.  

A esta diferença, acham-se associadas outras. Os partidários da 
disciplina advogaram este ou aquele sistema dogmático, velho ou novo, 
chegando, portanto a ser, em menor ou maior grau, hostis à ciência, já que 
seus dogmas não podiam ser provados empiricamente. Ensinavam, quase 
invariavelmente, que a felicidade não constitui o bem, mas que a "nobreza" 
ou o "heroísmo" devem ser a ela preferidos. Demonstravam simpatia pelo que 
havia de irracional na natureza humana, pois acreditavam que a razão é 
inimiga da coesão social.  

Os partidários da liberdade, por outro lado, com exceção dos 
anarquistas extremados, procuravam ser científicos, utilitaristas, 
racionalistas, contrários à paixão violenta, e inimigos de todas as formas mais 
profundas de religião.  

Este conflito existiu, na Grécia, antes do aparecimento do que 
chamamos Filosofia, revelando-se já, bastante claramente, no mais antigo 
pensamento grego. Sob formas diversas, persistiu até aos nossos dias, e 
continuará, sem dúvida, a existir durante muitas das eras vindouras. 

É claro que cada um dos participantes desta disputa, como em tudo 
que persiste durante longo tempo, tem a sua parte de razão e a sua parte de 
equívoco. A coesão social é uma necessidade, e a humanidade jamais 
conseguiu, até agora, impor a coesão mediante argumentos meramente 
racionais.  

Toda comunidade está exposta a dois perigos opostos:  

1. por um lado, a fossilização, devido a uma disciplina exagerada e um 
respeito excessivo pela tradição;  
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2. por outro lado, a dissolução, a submissão ante a conquista estrangeira, 
devido ao desenvolvimento da independência pessoal e do 
individualismo, que tornam impossível a cooperação.  

Em geral, as civilizações importantes começam por um sistema rígido e 
supersticioso que, aos poucos, vai sendo afrouxado, e que conduz, em 
determinada fase, a um período de gênio brilhante, enquanto perdura o que 
há de bom na tradição antiga, e não se desenvolveu ainda o mal inerente à 
sua dissolução. Mas, quando o mal começa a manifestar-se, conduz à anarquia 
e, daí, inevitavelmente, a uma nova tirania, produzindo uma nova síntese, 
baseada em um novo sistema dogmático.  

A doutrina do liberalismo [clássico] é uma tentativa para evitar essa 
interminável oscilação. A essência do liberalismo é uma tentativa no sentido 
de:  

1. assegurar uma ordem social que não se baseie no dogma irracional, e  

2. assegurar uma estabilidade sem acarretar mais restrições do que as 
necessárias à preservação da comunidade.  

Se esta tentativa pode ser bem-sucedida, somente o futuro poderá 
demonstrá-lo.” 

Assim falou Bertrand Russel. O futuro-presente demonstra o 
neoliberalismo contemporâneo ter se tornado conservador da ordem 
capitalista, portanto, contra o progresso social através da conquista 
progressiva não só de direitos civis e políticos, mas também sociais e 
econômicos. Pior, ele prega o ultraliberalismo e se alia com o conservadorismo 
em costumes religiosos! 

Deus, um Delírio 

Neste livro, Richard Dawkins, um dos intelectuais mais respeitados da 
atualidade, arma-se mais uma vez de seu texto sagaz, sarcástico e muitas 
vezes divertido para atacar com muito fundamento o que considera um dos 
grandes equívocos da humanidade: a fé em qualquer entidade divina ou 
sobrenatural, seja Alá, seja o Deus católico, evangélico ou judeu. 

“Se este livro funcionar do modo como espero, os leitores religiosos 
que o abrirem serão ateus quando o terminarem”, diz ele no prefácio — não 
sem reconhecer sua presunção. Dawkins admite dificilmente convencer os 
fiéis recalcados, mas quer, pelo menos, atingir aqueles crentes por inércia e 
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fazê-los assumir o ateísmo com orgulho. O tom é de quem quer mesmo mudar 
o mundo. 

Para tal, o biólogo usa argumentos muito bem embasados para 
questionar a tese do design inteligente e a própria existência de Deus, 
sugerindo hipóteses darwinistas para nossa predisposição psicológica a 
acreditar em uma entidade divina. Mais que isso, Dawkins faz um apelo 
racional contra a doutrinação de crianças em qualquer religião. Para ele, o 
simples fato de dizermos "criança católica" ou "criança judia" é uma forma de 
abuso infantil, comparável até ao abuso sexual, tão absurdo como falar de 
"criança neoliberal". 

As provocações são propositais. Dawkins não trata questões religiosas 
com deferência. Um dos conceitos que ataca é justamente a ideia de que a 
religião mereça um respeito especial. Mas, se é agressivo para expressar sua 
indignação com o que considera um dos males mais preocupantes da 
atualidade, Dawkins refuta o negativismo.  

Ser ateu não é incompatível com bons princípios morais e com a 
apreciação da beleza do mundo. A própria palavra "Deus" ganha o seu aval na 
ressalva do "Deus einsteiniano", e o maravilhamento com o universo e com a 
vida, já manifestado em seus outros livros, encerra a argumentação numa 
nota de otimismo e esperança. 

Richard Dawkins nasceu em Nairóbi em 1941 e cresceu na Inglaterra. 
Formou-se pela Universidade de Oxford e deu aulas de zoologia na 
Universidade da Califórnia em Berkeley. É titular da cátedra de Compreensão 
Pública da Ciência de Oxford. Dele, a Companhia das Letras publicou O 
relojoeiro cego, A escalada do monte Improvável, O capelão do diabo e 
Desvendando o arco-íris. 

 “Deus, um delírio”, na edição em capa dura, foi amplamente 
considerado o best-seller-surpresa de 2006. Foi muito bem recebido pela 
grande maioria dos leitores que enviaram milhares de avaliações pessoais para 
a Amazon. A aprovação foi menos impressionante nas resenhas publicadas pela 
imprensa.  

Um cínico poderia atribuir esse fato ao reflexo pouco criativo dos 
editores das resenhas: se o livro tem “Deus” no título, mande para um devoto 
convicto. Seria, porém, cinismo demais. Várias resenhas desfavoráveis 
começavam com a frase que, há muito tempo, aprendi ser um péssimo sinal: 
"Sou ateu, MAS...".  

Como Dan Dennett ressaltou em “Quebrando o encanto”, um número 
desconcertantemente grande de intelectuais "acredita na crença", embora 
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não tenham eles mesmos a crença religiosa. Esses fiéis de segunda mão são 
frequentemente mais zelosos que os originais, o zelo inflado pela tolerância 
simpática: "Ora, não tenho a mesma fé que você, mas respeito-a e me 
solidarizo com ela". 

"Sou ateu, MAS..." A continuação é quase sempre inútil, niilista ou — 
“pior — coberta por uma negatividade exultante. Note, aliás, a diferença em 
relação a outro gênero favorito: “Eu era ateu, mas...”. Esse é um dos truques 
mais velhos destacados no livro, adotado por apologistas da religião, desde C. 
S. Lewis até hoje. Serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade, 
e é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. 

O livro de Richard Dawkins, Deus: um delírio (São Paulo, Companhia das 
Letras, 2007, 520 páginas), sistematiza muitas reflexões talvez presentes na 
minha mente, mas de maneira desorganizada. No fundo, minha relação com a 
religião tinha deixado de ser objeto de minha preocupação há muito tempo. 

Durante minha adolescência, abandonei a religião de minha mãe e da 
escola onde fui doutrinado na infância. Na verdade, não existe “criança 
cristã”, nem “criança mulçumana”. Existem crianças que nascem no mundo 
ocidental, outras, no oriente médio. Umas, filhas de pais católicos, outras, de 
pais mulçumanos. Todas muito novas para ter opinião autônoma sobre o 
assunto Religião, assim como sobre Política ou Economia… 

Eu me imaginava aprisionado na religião em que fui criado. Tinha 
tremenda culpa por duvidar dela, dos seus mitos, de sua hierarquia, de seus 
rituais, de sua crença obrigatória, dogmática, portanto, inquestionável. 
Imagine a imensa sensação de liberdade que obtive quando me libertei dessa 
doutrinação infantil! 

Imaginei, semelhantemente ao John Lennon, “um mundo sem religião”. 
Sabia que ela não era “a raiz de todo o mal”, pois acreditava já que nada 
podia ser raiz de tudo. Mas eu já tinha conhecimento suficiente para saber 
dos males para a humanidade e a civilização que foram cometidos “em nome 
de deus”, um ou vários. Tantos sacrifícios inúteis de inocentes – homens e 
animais – foram cometidos, devido às tentativas de imposições religiosas, ao 
longo da história! É difícil deixar de fazer julgamento de valor sobre o atraso 
cultural causado pelas diversas religiões, datadas e localizadas, ao longo da 
história. 

Fugindo desse “mundo assombrado pelos demônios”, não estaremos, 
necessariamente, caindo no monoteísmo, ou seja, na fé da existência de um 
único deus onipotente e onisciente. Ele poderia atender a preces e realizar 
todos os desejos mais íntimos, desde que não se cometa o pecado de atentar 
contra suas leis divinas. Não é racional crer em algum deus, nem no papa ou 
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qualquer outro líder dos que professam religião, cujas normas estabelecem 
dogmas inquestionáveis. Senão estaríamos em paradoxo lógico: se é 
onisciente, ele já tem de saber que vai mudar o curso da história, usando sua 
onipotência, mas isso significa que ele não pode mudar de ideia sobre essa 
reorientação, o que implica que ele não é onipotente… 

Não sou também seguidor da doutrina que reputa inacessível ou 
incognoscível ao entendimento humano a compreensão dos problemas 
propostos pela religião (a existência de Deus, o sentido da vida e do universo 
etc.), na medida em que ultrapassam o método empírico de comprovação 
científica. Nesse sentido, as pessoas que tiverem essa preocupação, 
provavelmente, não me classificariam como agnóstico, mas sim como ateu: 
aquele que não crê em deus ou nos deuses. Entre ser ateísta ou teísta, até 
que evidências comprovem o contrário, fico com a explicação científica 
racional e não com a crença religiosa. 

Acho ser ilusão a ideia criacionista do “design inteligente”. Entre 
acreditar que “o mundo vivo foi projetado por um único criador ou algum 
colegiado”, creio ser mais racional a ideia evolucionista da “seleção natural” 
darwiniana. Qualquer cientista acredita na evolução biológica até o ponto que 
evidências disponíveis a suportam. Se evidências testáveis derem suporte ao 
criacionismo, o cientista mudará de opinião. 

A fé religiosa não é necessária para termos valores morais aceitáveis 
socialmente. Não é preciso acreditar em um deus (ou em vários deuses) para 
ser boa pessoa. Infelizmente, muitas pessoas acreditam e cometem crimes, 
inclusive se justificando por isso! 

Há muita gente de mente aberta cuja doutrinação infantil não foi tão 
impositiva ou cuja inteligência natural foi forte o bastante para superá-la. 
Esses espíritos livres não devem ser privilégios dos cultos e inteligentes, 
deixando às “pessoas comuns” a “necessidade da religião”. Deixei de aceitar 
os argumentos infantis, ou melhor, maternais/paternais, da “necessidade de 
consolo da humanidade” ou da “necessidade de um propósito na vida” como 
muletas para enfrentar as dificuldades de se viver. Na realidade, o principal 
motivo para se agarrar à religião não é o consolo, mais a ilusão imposta pelo 
sistema educacional, familiar e/ou escolar. 

Nesse tempo de retomadas de guerras e ataques terroristas com 
motivações religiosas, o movimento pró-ateísmo ganha força no mundo todo. 
O respeitado biólogo Richard Dawkins, eleito recentemente um dos três 
intelectuais mais importantes do mundo (junto com Umberto Eco e Noam 
Chomsky) pela revista inglesa Prospect, autor de vários clássicos nas áreas de 
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Ciência e Filosofia, sempre atestou a irracionalidade de acreditar em deus, e 
os terríveis danos que a crença já causou à sociedade.  

Neste seu livro, “Deus, um delírio”, seu intelecto se concentra 
exclusivamente no assunto e mostra como a religião alimenta a guerra, 
fomenta o fanatismo e doutrina as crianças. O objetivo principal deste livro é 
provocativo: provoca os religiosos convictos, mas, principalmente, provoca 
quem é religioso “por inércia”, levando-o a pensar racionalmente e trocar sua 
“crença” pelo orgulho ateu das descobertas científicas. 
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