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Glaucia Villas Bôas, André Botelho e Elina Pessanha

APRESENTAÇÃO

É com satisfação que apresentamos o terceiro número de Sociologia & Antropo-

logia: Revista do PPGSA/UFRJ. Nele o leitor encontrará um conjunto de artigos 
sobre a sociologia histórica da ação coletiva de Charles Tilly, perspectiva e autor 
ainda pouco presentes no debate nacional das ciências sociais, em especial na 
pesquisa dos movimentos sociais. Uma entrevista com Sidney Tarrow abre esse 
conjunto de artigos. Além de uma consistente contribuição sociológica própria, 
Tarrow atuou junto com Tilly e Doug McAdam no importante projeto teórico 
norte-americano sobre o confronto político, ao qual ainda se dedica. Angela 
Alonso apresenta em seu artigo uma história do conceito de “repertório”, central 
na explicação das mobilizações políticas de Tilly e que exemplifica, ainda, a 
difícil incorporação de dimensões culturais na explicação dos processos políti-
cos. Breno Bringel discute o legado do sociólogo norte-americano, falecido em 
2008, no estudo das ações coletivas, em geral, e dos movimentos sociais, em 
especial, com o objetivo de avaliar sua contribuição, perspectivas e limites. O 
leitor poderá, ainda, ser apresentado ao único livro de Sidney Tarrow publicado 
no Brasil até o momento, O poder em movimento: movimentos sociais e confronto 

político, na resenha de Rodrigo Salles Pereira dos Santos que fecha esse terceiro 
número de Sociologia & Antropologia.

 “A invenção do ‘social’ e a normatividade das ciências sociais: dilemas 
clássicos e tendências contemporâneas” abre um segundo conjunto de arti-
gos.  No texto, Anete Brito Leal Ivo discute a formalização da “questão social” 
como invenção da modernidade no âmbito do desenvolvimento da sociologia, 
produto e produtora dessa nova ordem social, na qual a ciência desempenha 
papéis cruciais. 

Para discutir a ideia de que erros bizarros podem conduzir a grandes 
acertos na ciência, Renan Springer de Freitas examina em seu artigo o esforço 
realizado por Wolfgang Schluchter no sentido de mostrar que o erro de Max 
Weber ao aplicar o conceito de “povo-pária” aos judeus da Antiguidade teria lhe 
permitido mostrar a importância da ruptura efetuada pelas missões Paulinas 
para o desenvolvimento do racionalismo ocidental. O grande acerto de Weber, 
na argumentação de Schluchter, constitui uma reverberação do pensamento 
teológico protestante do século XIX, segundo o autor de “O erro como meio de 
produção de conhecimento: Max Weber e a Entwicklungsgeschichte”.

Em “Gilberto Freyre: a cidade como personagem”, Elide Rugai Bastos, 
uma das principais pesquisadoras da obra do sociólogo pernambucano, de suas 
raízes intelectuais e seu papel na sistematização das ciências sociais no Brasil, 
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nos oferece uma visão renovada da obra de Freyre ao abordar sua relação com 
o tema da cidade e trazer ainda para discussão seu romance pouco analisado 
Dona Sinhá e o filho padre.    

Em seu artigo, o eminente historiador Roger Chartier analisa as relações 
entre experiências de vida e obras a partir de Vida do grande Dom Quixote de la 

Mancha e do gordo Sancho Pança, de Antônio José da Silva. Em sua análise liga três 
histórias: a história das adaptações teatrais da Segunda Parte de Don Quixote, 
a história de uma prática teatral poucas vezes reconhecida e a história de um 
dramaturgo, três vezes confrontado com a Inquisição. 

Ao analisar o projeto de criação do Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, Sabrina Sant’Anna lembra em “Wiederaufbau no Brasil: relações entre a 
Escola de Ulm e o projeto pedagógico do MAM carioca”, a importância da chama-
da escola de Ulm para a concepção do Museu, comparando a visão pedagógica e 
a relação com público adotadas pelo MAM com aquelas da Escola de Ulm. 

Zhu Di discute a conquista de status social e a participação nas práticas 
de consumo da classe média na China contemporânea, elementos que destoam, 
sobretudo entre a população urbana e jovem, a tradicional frugalidade no estilo 
de vida e orientação das condutas daquele país. 

O relato de um viajante estrangeiro do século XIX sobre a administração 
da justiça na cidade do Rio de Janeiro motiva Joana Vargas a discutir a perma-
nência e persistência de uma crença epistemológica no valor da confissão e 
da tortura que ainda informam as práticas de produção da verdade no Brasil 
contemporâneo. Assim, “Em busca da ‘verdade real’: tortura e confissão no Brasil 
ontem e hoje”, a autora pretende contribuir para o debate sobre a necessidade 
de simplificação da investigação criminal no Brasil.

Como registro de pesquisa neste terceiro número, Sociologia & Antropologia 
inaugura uma das modalidades dessa seção voltada para a divulgação de textos 
clássicos e documentação da história das ciências sociais no Brasil. Antonio 
Brasil Jr. selecionou e comenta o capítulo 1, intitulado “Os estudos sociais e a 
mudança social no Brasil”, aqui reproduzido, do importante relatório de pesquisa 

“As ciências sociais no Brasil” que Luiz de Aguiar Costa Pinto e Edison Carneiro 
escreveram para a CAPES, em 1955. 

 Não podemos encerrar esta apresentação, porém, sem mencionar duas 
perdas repentinas e muito sentidas em toda a comunidade das ciências sociais 
brasileiras e, especialmente, em Sociologia & Antropologia, pelo convívio próximo 
que nos liga. O papel de Gilberto Velho nas ciências sociais brasileiras con-
temporâneas é reconhecidamente inestimável, e sua contribuição intelectual, 
especialmente à antropologia urbana, certamente continuará estimulando no-
vas gerações de cientistas sociais. Santuza Cambraia Naves, aluna de Gilberto, 
deixou em seus trabalhos parte significativa do que mais importante foi feito 
nas ciências sociais sobre música popular brasileira. A Gilberto e a Santuza 
dedicamos este terceiro número de Sociologia & Antropologia.  Boa leitura!
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ARTIGOS





REPERTÓRIOS DE AÇÃO COLETIVA 
E CONFRONTOS POLÍTICOS. 
ENTREVISTA COM SIDNEY TARROW 

Nas duas últimas décadas, os estudos da ação coletiva e dos movimentos 
sociais vêm passando por transformações significativas nas ciências sociais. 
Problemas persistentes na teoria social estão sendo revistos e novas questões 
de ordem empírica, teórica e metodológica vêm sendo levantadas. No Brasil, a 
dominância das teorias dos novos movimentos sociais, nos anos 1970 e 1980, e 
de seu desdobramento, a teoria da sociedade civil, desde os anos 1990, come-
çam a ser contrabalançadas pelas teorias norte-americanas da ação coletiva, 
dos movimentos sociais e do confronto político. 

 Embora não sejam homogêneas, as teorias norte-americanas, sobretudo 
a teoria do confronto político, sob liderança de Charles Tilly e Sidney Tarrow, 
vêm redesenhando os estudos das dinâmicas de mobilização, negociação e 
confronto das ações coletivas, assim como vêm contribuindo decisivamente 
para revigorar umas das áreas mais tradicionais das ciências sociais, a socio-
logia política, forçando inclusive redefinições de algumas das suas categorias 
aparentemente mais estáveis, caso do conceito de conflito social. Mais ainda, ao 
conectar história e teoria, estas abordagens têm enfrentado algumas das mais 
profundas antinomias da teoria social, como a dicotomia “ação”/“estrutura”, 
apresentando, portanto, significados para as ciências sociais em geral. Ao va-
lorizar, de um lado, a capacidade de agência e a criatividade dos indivíduos em 
suas mobilizações, mas sem descuidar, de outro, dos constrangimentos históricos 
e políticos que limitam as oportunidades da ação coletiva, novas perspectivas 
são criadas para o enfrentamento daquela e de outras dualidades das ciências 
sociais. Este o significado sociológico mais amplo, por exemplo, do conceito de 
“repertório confrontacional”, de Charles Tilly, que compreende o conjunto de 
formas de ação política surgidas em meio a conflitos numa dada época e que 
a partir de então fica à disposição dos atores sociais.  

Charles Tilly e Sidney Tarrow são, certamente, dois dos mais importantes 
teóricos desse movimento intenso de renovação da sociologia política, ainda 
em curso. Nesta entrevista, gentilmente concedida, Sidney Tarrow, Professor 
Emérito da cátedra Maxwell M. Upson da Universidade de Cornell, aborda 

Angela Alonso e André Botelho
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estas e outras questões desenvolvidas em seus trabalhos, nos de Charles Tilly 
e nos que ambos desenvolveram juntos. Sociologia & Antropologia busca, deste 
modo, somar as iniciativas de divulgação dessa importante vertente socioló-
gica contemporânea ainda pouco explorada no Brasil e na América Latina em 
geral.1 E também presta, junto com o Professor Tarrow, a quem agradecemos, 
sua homenagem ao trabalho pioneiro de Charles Tilly, falecido em 2008.2 A obra 
de Tilly é, numa palavra, incontornável para aqueles que estamos desafiados 
a compreender a dinâmica histórica e as inovações nos protestos e confrontos 
políticos do passado e no mundo contemporâneo. 

Angela Alonso & André Botelho. Desde a publicação do seu primeiro livro sobre 
a Itália (Tarrow, 1967) sua pesquisa tem se concentrado em mobilizações sociais 
e sua relação com o estado. Como foi que você veio a se dedicar a esse assunto?   
Sidney Tarrow. Eu estudei em Berkeley durante o Movimento pela Liberdade de 
Expressão (Free Speech Movement). Apesar de não ter participado como ativista, 
não pude ignorar o que se passava em frente à minha janela. Meu trabalho na 
Itália se concentrara principalmente no Partido Comunista e seus erros cometi-
dos no Sul da Itália. Quando comecei a escrever sobre o assunto para minha tese 
de doutorado em Berkeley, descobri que a literatura sobre partidos políticos não 
era de grande utilidade e vim a entender que o verdadeiro fracasso do partido 
fora sua incapacidade de conquistar a militância dos próprios camponeses que 
estava tentando organizar. Isso se devia em parte aos líderes do partido, que, 
em sua maioria, eram intelectuais de origem burguesa – aquilo que Gramsci 
chamou de “intelectuais tradicionais” –, mas o motivo principal era a disjunção 
que existia entre as metas nacionais do partido (a assim chamada “via italiana 

al socialismo”) e as energias insurgentes dos camponeses. Desde então, sempre 
estive interessado nas relações entre partidos e movimentos. Isso me fez seguir 
uma trilha diferente daquela seguida pelo teórico dos movimentos sociais en-
tão dominantes na América Latina, Alain Touraine, que não se interessava por 
partidos e desdenhava o problema da organização no estudo dos movimentos 
sociais. Foi apenas nos últimos anos que os estudiosos latino-americanos de 
movimentos sociais voltaram sua atenção para os tipos de processos políticos 
com os quais eu venho lidando. 

A.A. & A.B.  Seu trabalho esteve intimamente ligado ao trabalho de Charles Tilly 
pelo menos durante a última década. Você pode nos contar um pouco sobre 
essa parceria intelectual? 
S.T.  Na verdade, conheci Tilly quando comecei a lecionar, na década de 1960, e 
ele veio fazer uma palestra sobre a história da revolução na França. Encontrei-
-o novamente quando ele estava editando seu livro sobre a formação dos esta-
dos nacionais na Europa ocidental (The formation of national states in Western 

Europe), nos anos 1970. Na época, eu achava que ele era um especialista em 

repertórios de ação coletiva e confrontos políticos: entrevista com sidney tarrow 
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formação de estados, e é assim que a maioria dos cientistas políticos norte-
-americanos o vê ainda hoje. Apenas quando decidi fazer uma análise históri-
ca baseada na compilação de eventos dos movimentos de protesto italianos 
(Democracy and disorder, 1989), foi que descobri que ele tinha uma outra vida 
como estudioso de movimentos sociais. Adotei partes importantes da sua me-
todologia para a análise de movimentos sociais a partir da compilação de 
eventos. Depois, nos encontramos com Doug McAdam, durante uma conferên-
cia organizada em homenagem a Tilly, em Amsterdã, e descobrimos que com-
partilhávamos da mesma insatisfação sobre o estado da pesquisa sobre movi-
mentos sociais nos Estados Unidos: nós três sentíamos que a tradição domi-
nante, apesar de se autodenominar “abordagem do processo político”, havia se 
tornado bastante estática e ignorava os mecanismos que levam os atores a 
entrar em interação confrontacional. Essa foi a origem do livro Dynamics of 

contention (La dinámica de la contienda, em espanhol; o livro não foi traduzido 
para o português), que nós três escrevemos, e de Contentious politics (2006), es-
crito por Tilly e eu.

A.A. & A.B. Dynamics of contention, o livro que você, Tilly e McAdam publicaram 
no início da década de 2000, estabeleceu uma agenda teórica e empírica no 
campo das sociologias política e histórica, visando a trocar o foco do fenôme-
no limitado dos movimentos sociais para o fenômeno mais amplo da política 
confrontacional. Agora que se passou mais de uma década desde a publicação 
do livro, como você o avalia? 
S.T. É verdade que tínhamos uma postura crítica em relação à pesquisa norte-
-americana por concentrar sua atenção nos movimentos, enquanto nós nos 
interessávamos pelo fenômeno mais geral, que viemos a chamar de “política 
confrontacional”. Muitos dos nossos críticos acreditavam erroneamente que 
estávamos apenas dando um nome novo a algo que eles já estavam estudan-
do – os movimentos sociais. Mas, na verdade, estávamos tentando estender 
as fronteiras da disciplina para abarcar a política confrontacional de todos os 
tipos. Creio que esperávamos demais dos nossos leitores americanos ao exigir 
que acreditassem que poderiam usar o mesmo enquadramento analítico para 
entender movimentos, greves, guerras civis, revoluções etc. E preciso confessar 
que nos precipitamos ao dizer como isso poderia ser feito. O livro foi um exer-
cício pedagógico – sua intenção era estimular um debate, não era um trabalho 
de pesquisa cuidadosa. Creio que muitos dos nossos críticos norte-americanos 
não entenderam isso claramente. Acho que é por isso que o livro tem obtido 
uma resposta mais positiva na Europa e na América Latina, porque aqui sempre 
houve uma abordagem mais ampla na pesquisa sobre movimentos sociais do 
que nos Estados Unidos, e muito mais parecida com nosso conceito de “política 
confrontacional”. 

artigo | angela alonso e andré botelho
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A.A. & A.B.  Você reescreveu pelo menos duas vezes seu livro Power in movement 

[publicado no Brasil como Poder em movimento],3 que se tornou um dos clássi-
cos no campo da sociologia política. Por que você decidiu revisá-lo, em vez de 
escrever um livro novo – ou, pelo menos, um posfácio? 
S.T. Boa pergunta, e como se sabe, perguntas boas costumam ter mais de uma 
resposta. A primeira resposta é a mais simples: Power in movement continuou 
sendo usado por professores de movimentos sociais e política confrontacional, e 
achei importante atualizá-lo. Minha editora, a Cambridge University Press, estava 
particularmente interessada em uma edição atualizada. Mas existem mais dois 
motivos: o primeiro é que minha própria abordagem intelectual mudou desde 
que escrevi o livro pela primeira vez, no início da década de 90 (em parte, essas 
mudanças ocorreram devido ao meu relacionamento com Tilly e McAdam e, em 
parte, porque passei a me interessar por novas formas de confronto). Eu queria 
que o livro refletisse isso. A outra razão é que qualquer pessoa intelectualmente 
ativa que reveja seu trabalho de duas décadas atrás não pode estar satisfeita 
com aquilo que escreveu na época. Recentemente, tive a oportunidade de rever 
meus primeiros trabalhos sobre a Itália para uma antologia que será publicada 
pela Cambridge, intitulada Strangers at the gates: movements and states in con-

tentious politics e vi que teria que reescrevê-lo completamente à luz da minha 
perspectiva atual sobre a política confrontacional.

A.A. & A.B.  Recentemente, em uma série de artigos e no seu livro Transnational 

activism, você tem lidado com as transformações sofridas pela mobilização 
social no contexto da globalização. Quais são os pontos de virada que você vê 
nas assim chamadas novas mobilizações? Ou você acha que está sendo criado 
um novo repertório de confrontação? 
S.T. Isto é complicado. Diferente de muitos estudiosos do confronto transnacio-
nal, dentre os quais alguns como Peter Evans e Giovanni Arrighi, bem conhe-
cidos na América Latina, eu não derivo movimentos sociais transnacionais da 
globalização ou do neoliberalismo. Creio que muitos movimentos transnacionais 
têm mais a ver com fatores políticos e culturais – os movimentos de direitos 
humanos, por exemplo – do que com a globalização econômica. E acho também 
que, embora a globalização tenha causado seus efeitos mais devastadores no 
Hemisfério Sul, a mobilização transnacional tem sido mais ativa no Norte. O 
que me parece ser a base para a produção de confrontação transnacional é, 
primeiramente, o crescimento daquilo que, em The new transnational activism, 
chamo de “cosmopolitismo enraizado” – a transformação cultural dos jovens – e 
a internacionalização, um fator institucional. Mas concordo que esses aspec-
tos muitas vezes acompanham a globalização: veja, por exemplo, o trabalho 
interessante de Marisa Von Bulow, no Brasil, ou de Tamara Kay sobre o NAFTA 
(North American Free Trade Agreement): ambas estudam movimentos que surgem 
em reação ao comércio econômico livre, mas aquilo que vincula ativistas de 
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países diferentes é, em ambos os casos, o processo político e o cosmopolitismo 
cultural. Vejo a importância da globalização como um enquadramento para a 
ação coletiva ou como um guarda-chuva, sob o qual uma série de reivindicações 
diferentes pode ser feita e os reivindicadores podem reconhecer uns aos outros.

A.A. & A.B. Estamos vivendo uma onda de mobilizações sociais no mundo in-
teiro. Você acha que a “primavera árabe” pode ser entendida como um ciclo de 
protestos como você o definiu? Essas mobilizações, nas quais as reivindicações 
materiais são proeminentes, parecem se enquadrar mal numa explicação à 
maneira da teoria dos Novos Movimentos Sociais, você não acha? Qual seria o 
caminho analítico mais apropriado para entendê-los?
S.T. Não sei se estamos no auge ou no fim dessa onda de mobilizações. A pri-
mavera árabe me lembra, em muitos aspectos, o ano de 1848 na Europa, que 
também começou com o entusiasmo e o sucesso popular, mas que encontrou 
seu fim em intervenções militares e repressão. Certamente parece ser um ciclo 
de confronto (como o de 1848), mas apesar de sabermos que, como escrevi em 
Power in movement, a maioria dos ciclos começa basicamente da mesma forma, 
eles terminam de maneiras muito diferentes, dependendo da interação dos 
movimentos, o estado e os contramovimentos. No Egito, já houve um declínio 
das forças seculares que iniciaram a revolução e a ascensão de partidos muçul-
manos muito mais conservadores. No que diz respeito à abordagem dos Novos 
Movimentos Sociais, isto depende de como você o interpreta. Originalmente, 
a teoria foi desenvolvida para entender os assim chamados movimentos “pós-
-materialistas” nos países mais avançados da Europa, e então ela foi estendida 
(inapropriadamente, a meu ver) à América Latina e a outros países do Sul, sem 
um entendimento claro de que os fundamentos estruturais e os processos 
políticos dessas regiões eram muito diferentes dos da região em que a teoria 
nasceu. Em parte, isso se deveu às complexidades da situação latino-americana 
nas décadas de 1980 e 1990, mas minha impressão é que isso também se deveu 
ao desejo – por parte de estudiosos que queriam seguir os teóricos europeus dos 
Novos Movimentos Sociais, como Touraine – de generalizar a teoria para além 
das condições estruturais a partir das quais ela se originou.

A.A. & A.B. Na sua opinião, como a abordagem da política confrontacional vem 
contribuindo para os debates sobre teoria social, principalmente no que diz 
respeito  ao dilema ação-estrutura?
S.T. Essa pergunta é grande demais para uma entrevista breve, e não sou a 
pessoa ideal para respondê-la. O que posso dizer é que, no programa de pes-
quisa da política confrontacional, McAdam, Tilly e eu decidimos evitar esse 
debate em nossa discussão sobre os mecanismos e processos que conectam 
estrutura e ação. Assim, nossa análise da revolução bem-sucedida na Nicarágua, 
comparada com a revolta fracassada de 1989 na Praça da Paz Celestial, se con-

artigo | angela alonso e andré botelho
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centrou no mecanismo da deserção das elites, que vinculou a situação estru-
tural de autoritarismo à ação bem-sucedida do movimento sandinista. De 
maneira semelhante, quando analisamos confrontação transnacional, voltamos 
nosso foco para o processo de mudança de escala, composto de vários meca-
nismos de difusão. O que não conseguimos fazer foi explicar o tipo de metodo-
logia que permitiria aos estudiosos proceder a um exame sistemático destes 
mecanismos e processos, algo que tentamos incentivar recentemente numa 
edição especial da revista Mobilization, com a ajuda de um grupo de estudiosos 
trabalhando na Europa e nos Estados Unidos com episódios de mobilização. 

A.A. & A.B. Desde a morte de Charles Tilly, muitos de seus antigos alunos e co-
legas, incluindo você, vêm fazendo uma avaliação do legado dele. Até mesmo 
um handbook sobre a obra de Tilly está sendo elaborado. Qual é o status que você 
atribui a Tilly na sociologia e, mais especificamente, nos campos das sociologias 
política e histórica e da sociologia comparativa?
S.T. Eu escrevi um dos capítulos para o handbook em inglês (que, infelizmente, 
ninguém poderá comprar porque custará mais de 100 dólares!), e McAdam e 
eu contribuímos com um artigo para outro livro que está sendo publicado na 
Espanha e que foi organizado por Maria Jesus Funes (2011). Para mim, a maior 
contribuição de Tilly foi vincular sua grande inovação metodológica – a análi-
se disciplinada e qualitativa de eventos confrontacionais – à teoria histórica/
antropológica do desenvolvimento do repertório confrontacional. Isto, é claro, 
deixa de fora muitas das suas outras contribuições (o estudo da guerra, por 
exemplo, e da formação de estados nacionais, das desigualdades sociais e da 
sociologia urbana). Mas considero a primeira contribuição mencionada como a 
mais original, porque mostra como inovações teóricas e metodológicas podem 
ser intimamente fundidas. Se eu fosse me queixar (e reclamei disso a Tilly até 
pouco antes de seu falecimento), eu reclamaria do fato de ele nunca ter relacio-
nado sua compreensão dos confrontos com seu trabalho sobre guerra e formação 
de estados nacionais. Como tributo final a Tilly, estou tentando combinar essas 
duas perspectivas no livro que estou escrevendo agora sobre “guerra, direitos e 
confronto”, que começará com a Revolução Francesa, no melhor estilo tillyano.

A.A. & A.B.  Você se aposentou recentemente. Como avalia sua própria produção 
intelectual ao longo de sua carreira? E quais são seus planos? Você está traba-
lhando num livro novo?
S.T.  Outra pergunta difícil. Tive que lidar com esta questão quando escrevi meu 
novo livro Strangers at the gates (Tarrow, 2012). Após ter publicado tantos livros 
e artigos ao longo de 50 anos, é um tanto embaraçoso medir o próprio sucesso 
em termos de sua produção acadêmica. Creio que minha maior contribuição 
foi para os meus alunos, muitos dos quais têm demonstrado sua gratidão ao 
produzirem trabalhos maravilhosos recentemente. Qual é a minha contribuição 
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substancial? Nada me parece mais cansativo do que a estreiteza e o sectarismo 
que se infiltraram em nossos estudos sobre a política confrontacional. Se for 
pressionado a identificar aquilo que considero ser minha maior contribuição 
acadêmica, diria que tem sido a de ser um sintetizador de teorias e descober-
tas feitas na Europa e nas Américas, na Sociologia e na Ciência Política e entre 
as tradições de pesquisa quantitativa e contextualizada nas ciências sociais. 
A.A. & A.B. Quais sugestões de pesquisa você daria aos estudantes brasileiros 
nas áreas da sociologia histórica ou da sociologia política?4

S.T. Não creio que eu seja qualificado para responder a esta pergunta, já que, 
como eu disse, sou adepto da ciência social contextualizada, e a única visita 
que fiz ao Brasil não foi o suficiente para me passar uma ideia do contexto 
político e científico brasileiro. Convidem-me para voltar ao Brasil e tentarei 
dar uma resposta melhor!

Entrevista concedida em 5 de dezembro de 2011.

artigo | angela alonso e andré botelho
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repertórios de ação coletiva e confrontos políticos: entrevista com sidney tarrow 

 NOTAS

1 No Brasil só foram publicados, até o momento, um livro de 
Charles Tilly, Coerção, capital e estados europeus, 1990-1992 
(São Paulo: Edusp, 1996), e um de Sidney Tarrow, O poder em 

movimento: movimentos sociais e confronto político (Petrópolis: 
Vozes, 2009).

2 Ver, ainda, os artigos de Angela Alonso e de Breno Bringel 
nesta edição de Sociologia & Antropologia.

3 Ver resenha do livro nesta edição de Sociologia & Antropologia.

4 Tarrow esteve no Brasil no I Seminário Internacional (III 
Seminário Nacional) “Movimentos Sociais, Participação e 
Democracia”, realizado na Universidade Federal de Santa 
Catarina. A conferência que proferiu na ocasião, “Global, 
conventional and warring movements and the suppression 
of contention: themes in contentious politics research”, foi 
publicada em Política e Sociedade, 2011, 10/18, p. 25-49.
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Resumo:
Nesta entrevista Sidney Tarrow fala sobre a importância de 
Charles Tilly e de sua sociologia histórica da ação coletiva. 
Lembra de sua parceria com Tilly e discute aspectos centrais 
do seu próprio trabalho em curso sobre o confronto polí-
tico. Com esta entrevista, Sociologia & Antropologia procura 
contribuir para o esclarecimento da relação entre o legado 
de Charles Tilly e a sociologia da ação coletiva no Brasil

Abstract:
In this interview Sidney Tarrow talks about the importance 
of Charles Tilly’s historical sociology of collective action. 
Tarrow remembers his collaboration with Tilly and singles 
out central aspects of his own research on contentious 
politics. With this interview, Sociologia & Antropologia seeks 
to give insight into the interplay between Charles Tilly’s 
legacy and the sociology of collective action in Brazil. 
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REPERTÓRIO, SEGUNDO CHARLES TILLY: 
HISTÓRIA DE UM CONCEITO 1

Charles Tilly é um dos grandes nomes da sociologia do século XX, em particular 

da sociologia política. Seus trabalhos sobre movimentos sociais, publicados a 

partir dos anos 1970, são um divisor de águas no estudo do assunto, por com-

baterem explicações economicistas e psicologizantes, oferecendo, em contra-

ponto, teoria que focaliza fatores eminentemente políticos na compreensão do 

processo de mobilização coletiva. Ao edificar tal teoria, Tilly se deu conta da 

necessidade – e da dificuldade – de incorporar dimensões culturais à explicação 

dos processos políticos. Amante da música, abordou a imbricação entre cultura 

e ação política valendo-se da noção de “repertório”.

PASSOS

Charles Tilly (1929-2008) escreveu muito sobre muitas coisas: de desigualdade 

à urbanização, de metodologia à formação dos Estados nacionais, sobre guerra, 

violência coletiva e conflitos políticos, e se estabeleceu como um dos grandes 

nomes da sociologia da segunda metade do século XX. Aluno de Barrington 

Moore, Tilly se engajou desde os anos 1970 na pesquisa de mobilizações so-

ciais, num antifuncionalismo feroz – registrado no nome de capítulo de seu As 

sociology meets history (1981): “Useless Durkheim”. 

Tilly se amparou nos outros dois clássicos para afirmar a prevalência do 

conflito como fenômeno estruturador da vida social. Pendeu, sobretudo, para o 

lado de Weber, ao enfatizar a lógica intrínseca dos conflitos políticos. Em vários 

escritos ao longo de três décadas, Tilly formulou sua Teoria do Processo Político 

(depois renomeada Teoria do Confronto Político), que explica o surgimento e 

o desenrolar de mobilizações coletivas mediante a reconstrução do contexto 

político, ou da estrutura de oportunidades e ameaças políticas, principalmente as 

relações de força entre as autoridades – grupos ocupando cargos no Estado –, 

e os desafiantes – que se encontram do lado de fora. Decisiva nesta relação 

seria a capacidade (ou perda dela) repressiva das primeiras e a disponibilida-
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de, para os segundos, de aliados potenciais dentre setores dissidentes da elite 

no poder. Além desta janela de oportunidades, para a ação política coletiva se 

consubstanciar, os desafiantes teriam de criar ou se apropriar de estruturas de 

mobilização preexistentes, como associações e redes de relacionamento, que 

dessem as bases organizacionais para a movimentação.

Os conceitos de estrutura de oportunidades políticas e de estruturas de 

mobilização davam conta das dimensões diretamente políticas da mobilização. 

Faltava, contudo, noção para tratar da faceta cultural nela envolvida. Aí mora-

va o problema. Uma linha de vinculação entre cultura e conflito, quando Tilly 

adentrou o assunto nos anos 1970, vinha das reelaborações complicadas do já 

muito criticado conceito de ideologia. Doutro lado, estava o parsonianismo, que 

Tilly execrava, com sua sobrevalorização do papel integrador da cultura, substi-

mando agency [agência] e conflito na explicação. A terceira via do interacionismo 

simbólico de Erving Goffman frisava justo a agency, as capacidades cognitiva 

e interpretativa dos atores sociais, nas interações conflituosas rotineiras, mas 

se centrava demais no agente para caber no esquema estruturalista tillyano.

Tilly, então, buscou amparo na historiografia francesa da escola dos 

Annales, que atentava para a longue durée dos processos culturais e a relacio-

nava com transformações sociais de largo escopo. Mas enquanto os franceses 

falavam de “mentalidades” para designar as maneiras de pensar e viver de uma 

época inteira, Tilly queria assinalar as formas especificamente políticas de agir. 

Emprestou, então, da música a noção de “repertório” para designar o pequeno 

leque de maneiras de fazer política num dado período histórico. O conceito 

ressaltava a temporalidade lenta das estruturas culturais, mas dava espaço 

aos agentes, pois que a lógica volátil das conjunturas políticas os obrigaria a 

escolhas contínuas, conforme oportunidades e ameaças cambiantes – em con-

textos democráticos, passeatas são mais seguras que guerrilhas; em contextos 

repressivos, pode bem ser o contrário.

O conceito de “repertório de ação coletiva” visava, então, incluir cultura na 

teoria tillyana do processo político. Nasceu miúdo e cresceu, em reformulações 

sucessivas, no passo em que cresceu o próprio interesse tillyano na maneira 

pela qual a cultura molda possibilidades de ação no curso dos conflitos políticos.

PASSO 1: REPERTÓRIO DE AÇõES COLETIVAS (ANOS 1970)

Tilly construiu sua teoria da mobilização política rechaçando explicações eco-

nomicistas, deterministas e psicossociais da ação coletiva. Nesta conversa, 

apareceu a noção de “repertório de ações coletivas”. Foi em 1976, em Getting 

together in Burgundy – 1675-1975. Tilly então compilava conflitos na imprensa 

oitocentista, em busca de padrões de ação coletiva. O conceito os descrevia, 

mas sem definição precisa, reportando “meios  definidos de ação coletiva” e 

repertório, segundo charles tilly: história de um conceito



23

“um repertório familiar de ações coletivas que estão à disposição das pessoas 

comuns” (Tilly, 1976: 22), num dado momento histórico.

O autor abria aí agenda longeva e de dois eixos: a correlação entre mu-

dança de repertório e mudança social, econômica e política, e o uso dos reper-

tórios conforme as oportunidades políticas (Tilly, 1976: 22). Nasceu então sua 

primeira tipologia de dois repertórios sucessivos, um “do antigo regime”, outro 

“popular” (Tilly, 1976: 29 e 35). 

 No clássico From mobilization to revolution, de 1978, dedicado a construir 

sua teoria da mobilização política, o termo reapareceu, generalizado: 

Num dado ponto do tempo, o repertório de ações coletivas disponível para uma 

população é surpreendentemente limitado. Surpreendente, dadas as inúmeras 

maneiras pelas quais as pessoas podem, em princípio, empregar seus recursos ao 

perseguir fins comuns. Surpreendente, dadas as muitas maneiras pelas quais os 

grupos existentes perseguiram seus próprios fins comuns num tempo ou noutro 

(Tilly 1978: 151-152).

Limitado porque demarca conjunto finito de maneiras historicamen-

te inventadas de ação política, mas amplo, porque abarca várias culturas na 

mesma época:

A maioria dos norte-americanos do século XX, por exemplo, sabe como […] organizar 

diferentes formas de manifestação: as marchas, as assembleias com discursos, a 

ocupação temporária de edifícios. […]. Várias formas de manifestação pertencem 

ao repertório norte-americano do século XX – para não mencionar o canadense, 

japonês, grego, brasileiro e muitos outros. O repertório também inclui diversas 

variedades de greve, envio de petições, organização de grupos de pressão, e umas 

tantas outras maneiras de articular queixas e demandas (Tilly 1978: 151-152).

O repertório é, então, um conjunto de formas de ação. Uma metáfora 

esclarece seu funcionamento: “Ele lembra uma linguagem rudimentar: tão 

familiar como o dia para seus usuários, e com toda a sua possível esquisitice 

[quaintness] ou incompreensibilidade para um estrangeiro” (Tilly, 1978: 156). 

Como a língua, vale para muitos e dura muito. Renova-se aos poucos. Tilly 

fala de mudança lenta, associada às grandes transformações sociais moder-

nas – urbanização, industrialização, formação do Estado nacional. O repertório 

muda por “estandartização” ou “rotinização” (Tilly, 1978: 161 e 159), no sentido 

weberiano, conforme o uso, que adiciona novas formas de ação bem-sucedidas 

e subtrai as menos eficientes.

Mudanças que custam a sedimentar. Tilly distingue dois tipos históricos 

de repertório, um para o século XVIII, outro para o XIX. O conceito é então epocal, 

de escopo largo. Mas há sugestão de repertórios em convivência, peculiares a 

grupos de atores – a greve e os proletários –, ou a posições no espectro políti-

co – o “rígido”, típico das autoridades, e o “flexível”, a alternativa dos grupos 

fora das instituições políticas (Tilly 1978: 155-156). A distinção de polarizações 

políticas no uso de recursos culturais vinha afastar qualquer semelhança com 

artigo | angela alonso
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um sistema de valores unificador, à moda parsoniana; apontava para o império 

dos conflitos mesmo no campo da cultura.

A greve é o grande exemplo tylliano. Cabe como uma luva para eviden-

ciar um repertório de ação coletiva oitocentista. Repertório restrito a sintaxe, 

que os agentes preenchem com sua semântica. O flash vai para a pragmática, 

para o que as pessoas fazem durante um conflito. Tilly menciona símbolos, mas 

privilegia práticas – como as passeatas. O repertório surge como aglomerado 

de instrumentos para realização de interesses, sem significado em si mesmo.

Tilly não detalha o processo de apropriação do repertório pelos atores. 

Sabe-se que a relação é contingente, a escolha das formas depende de contexto, 

interlocutor, nível da ação. O ponto, neste momento, é evidenciar a existência 

de padrões de ação coletiva compartilhados – não seu uso.

Desta primeira formulação, sobra matéria aludida sem destrinchamen-

to. Uma ambiguidade paira sobre a cobertura da noção: repertório é comum 

a época inteira, partilhado por todos, ou relativo a atores particulares? Outro 

nó é o de sua circulação e uso, ou como membros da vida social conhecem, 

manejam e transformam repertórios. Há menção ao “contágio” entre grupos 

e países como à invenção independente de mesmas maneiras em contextos 

díspares. Uma resposta difusionista, outra estruturalista. Como se conciliam 

ambas não se esclarece.

O enquadramento mais nas formas que nos conteúdos denuncia marca 

estrutural de nascença. Mas estruturalismo histórico, porque as formas de ação 

presentes se inventaram no curso de conflitos políticos passados.

PASSO 2: REPERTÓRIO DE CONFRONTO (ANOS 1990)

Repertório seguiu salpicando textos tillyanos sem teorização específica. Nos 

anos 1990, ilhado num mar de culturalistas, Tilly se viu compelido a voltar ao 

tema. A visada sobre as mobilizações coletivas da Teoria dos Novos Movimentos 

Sociais se implantara na New School, em Nova York, onde estavam Jean Cohen 

e Andrew Arato, epígonos da então novíssima teoria da sociedade civil. Cohen, 

em 1985, organizara dossiê da revista da instituição, a Social Research, sobre 

movimentos sociais. Seu artigo sintetiza o ataque culturalista a Tilly, coautores 

e seguidores: sua análise das mobilizações sobrevalorizaria dimensões estraté-

gicas, deixando o simbolismo de lado.2

 Tilly responderia em sequência de três artigos, nos quais o que era 

“repertório de ação coletiva” ressurge como “repertório de confronto”.3 Esta 

adjetivação responde à crítica de que o conceito trataria de dinâmicas cultu-

rais, sem se fazer acompanhar de uma teoria da cultura. A especificação “de 

confronto” estreita o terreno, Tilly, assim, finca pé na sociologia política e dribla 

controvérsias da sociologia da cultura. Em “SM as historically specific clusters 
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of political performance”, de 1993-1994, a definição segue ressaltando formas 

de ação compartilhadas (Tilly, 1993-4: 41), sem mencionar formas de pensar – 

volições, preferências, valores ou crenças. 

Os artigos gêmeos, “Contentious repertoires in Great Britain, 1758-1834”, 

versão 1993 e versão 1995, alteram este quadro, com um melhoramento teórico, 

outro empírico. 

A ambiguidade anterior, entre repertório de ator e de época, se esclarece: 

um repertório não é peculiar a dado grupo, mas a certa estrutura de conflito. 

É sempre compartilhado:

[...] minha primeira formulação pressupunha que um ator singular (individual ou 

coletivo) possuía um repertório de meios e o empregava estrategicamente. Foi um 

erro. Cada rotina no interior de um repertório estabelecido de fato consiste de uma 

interação entre duas ou mais partes. Repertórios pertencem a conjuntos de atores 

em conflito, não a atores isolados (Tilly, 1995: 30). 

O estruturalismo cede, com assimilação aggiornada do interacionismo 

simbólico. Termos aqui e ali – “arranjos sociais”, “rotinas” – dão a pista, assim 

como a atenção para interações face a face e performances individuais4 (Tilly, 

1995: 26-27). O conceito se torna relacional, iluminando a interação dos atores, 

nunca suas ações isoladas.5

Regressa a velha metáfora: o repertório é uma linguagem, estrutural e 

estruturante.6 Mas com tônica nova: a imagem agora apela tanto para a per-

manência quanto para o uso. O repertório é conhecimento social sedimentado, 

“entendimentos, memórias e acordos compartilhados”, “relações sociais, sig-

nificados e ações amalgamadas em padrões conhecidos e recorrentes” (Tilly, 

1995: 30 e 27). Mas só vive quando ativado pelo uso, que faz a língua variar na 

fala, em dialetos, em sotaques. Para bem marcar, Tilly estofa esta metáfora com 

outras. Como no jazz, as “rotinas” de interação conflituosa, cheias de incidentes 

e contingências, obstam a repetição automática do repertório; antes, convidam 

os agentes a interpretar e improvisar. O andamento interacionista se estica na 

alegoria teatral: “Como suas contrapartes teatrais, repertórios de ação coletiva 

designam não performances individuais, mas meios de interação entre pares 

de grandes conjuntos de atores. Uma companhia, não um indivíduo, mantém 

um repertório” (Tilly, 1995: 27).

Semântica e agency aparecem: o repertório delimita o espectro de rotinas 

disponíveis, mas faculta aos agentes executá-las à sua maneira e escolher dentre 

elas estrategicamente, norteados pelo andamento da interação, com as opções 

dos contendores em ajuste recíproco e contínuo – bombas de gás lacrimogêneo 

da polícia revidadas com pedradas dos manifestantes, ou vice-versa:

[...] as pessoas num dado tempo e lugar aprendem a executar um número limitado 

de rotinas de ação coletiva alternativas, adaptando cada uma a circunstâncias 

imediatas e às reações de antagonistas, autoridades, aliados, observadores, objetos 

da ação, e outras pessoas de alguma maneira envolvidas na luta (Tilly, 1995: 27).
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A margem para interpretar e adaptar elucida como, apesar de dividirem 

um repertório, antagonistas se valem de rotinas diferentes ou das mesmas 

diferencialmente – um abaixo-assinado pró ou contra o aborto. O uso confere 

o sentido da ação.

Que conceito resulta desta nova embocadura? 

A palavra repertório identifica um conjunto limitado de rotinas que são aprendidas, 

compartilhadas e postas em ação por meio de um processo relativamente deliberado 

de escolha. Repertórios são criações culturais aprendidas, mas eles não descendem 

de filosofia abstrata ou tomam forma como resultado da propaganda política; eles 

emergem da luta. [...] Em qualquer ponto particular da história, contudo, elas [as 

pessoas] aprendem apenas um pequeno número de maneiras alternativas de agir 

coletivamente (Tilly, 1995: 26, grifo meu). 

Definição com diferença sutil em relação à de 1993: “outlines” – contorno, 

esboço, resumo – dá lugar a “rotinas”, termo caro ao interacionismo simbólico, 

remetendo ao hábito, ao costume, à tradição, à memória, à convenção, isto é, à 

cultura. Grande distância separa o repertório de formas de ação [“means”], de 

1978, conceito vazado, da noção encarnada de “rotinas de interação”, que abarca 

sentidos reciprocamente produzidos num conflito. Sua unidade passa a ser as 

rotinas convencionais – no sentido de tradicionais e de legítimas – de intera-

ção política típicas de uma época, ativamente adaptadas pelos agentes às suas 

circunstâncias e modificadas pelo uso.7 

Os escritos tillyanos dos anos 1990 retomam o tema da mudança, inovação 

e difusão de repertórios, sublinhando o jogo estrutura e agency, longa e curta 

duração. O repertório de uma época é limitado – pequeno conjunto de rotinas 

de interação que sobreviveram ao teste da experiência – e limitador da capaci-

dade inovadora dos atores, “eles geralmente inovam no perímetro do repertório 

existente em vez de romper inteiramente com as maneiras antigas” (Tilly, 1995: 

27-28). As rotinas decantadas no repertório – como tradição ou memória política 

(Tilly, 1995: 27) –, contudo, só ganham vida se interações presentes se valerem 

delas. Como cada uso é peculiar – sempre reconhecemos uma passeata, sem 

que ela seja exatamente igual a nenhuma outra –, variações se inventam no 

curto prazo. No longo, sobrevivem e se difundem inovações bem-sucedidas, 

“emprestadas” por outros atores em novas circunstâncias.

 Esta explicação histórico-estrutural da mudança dos repertórios é aba-

lizada por banco de oito mil conflitos, garimpados em dez jornais britânicos, de 

1758 a 1820 e de 1828 a 1835. O caudaloso material forra a tese de um ponto de 

viragem entre dois macrorrepertórios de ação coletiva no Ocidente. Um paroquial, 

típico até o século XVIII, seria comunitário, visando assuntos locais; particular, 

com formas de protesto variáveis conforme lugar, ator e situação; e “bifurcado”, 

pois que questões locais suscitariam ação direta, ao passo que as nacionais 

seriam mediadas por autoridades ou potentados locais. Nesta modalidade, Tilly 

(1995: 33) inclui manejo de símbolos, perturbação de cerimônias, invasões de 
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terra, destruições de estoques e propriedades, com farto uso de violência. Seu 

exemplo são os “food riots”, contra o preço de alimentos, mas também distúrbios 

em mercados, igrejas, festivais, em pequenas localidades, contra a cobrança de 

impostos e o alistamento militar, isto é, formas de resistência tópica ao processo 

de centralização política, que consolidava a autoridade de um Estado nacional.

Um novo repertório nasce no século XIX, depois de consolidados o Esta-

do nacional centralizado e a sociedade urbano-industrial na Europa, pois “um 

estado crescentemente mais poderoso e exigente inspira uma nova forma de 

política. O repertório muda em conformidade” (Tilly, 1995: 35). Passou a nacio-

nal, com assuntos transversais às localidades e a reverberar a agenda do par-

lamento – direitos de minorias religiosas, reformas parlamentares, escravidão, 

impostos. E a “modular”, pois mesmas formas – organização de associações e 

sindicatos, manifestações públicas, greves, passeatas, comícios, reuniões em 

pubs e cafés – serviriam a variados lugares, atores e assuntos e com menos 

violência (Tilly, 1995: 34).

Mudança estrutural e mudança cultural se conectam. Apoiado nos casos 

da Inglaterra e da França, Tilly distingue, assim, dois grandes grupos de formas 

de ação política ocidentais, um que antecede, outro que sucede as transforma-

ções que geraram a sociedade moderna. É 1830 aproximadamente o ponto de 

passagem, quando formas organizacionais e rotinas de interação confrontacional 

hoje triviais – partidos políticos, associações voluntárias, sindicatos, movimen-

tos sociais, passeatas, greves e comícios (Tilly, 1995: 37) – teriam ascendido a 

maneiras generalizadas e socialmente legítimas de expressar reivindicações.

Estes artigos dos anos 1990, então, consolidam explicação histórico-

-estrutural para origem e mudança de repertórios e sofisticam o conceito, daí 

por diante propagado por seu autor e seguidores em trabalhos empíricos. 

Conceito igualmente criticado. É que o empenho teórico em imantá-lo 

com cultura pela adição de rotinas pouco afetou a pesquisa empírica: os exem-

plos históricos arrolados seguem, qual em 1976, formas de ação – passeatas, 

greves, manifestações de rua. Cultura aparece como prática, sem dimensões 

cognitivas, afetivas, simbólicas ou morais. O sentido, por exemplo, ritual, das 

ações nunca entra em consideração. 

PASSO 3: REPERTÓRIO E PERFORMANCE (ANOS 2000)

De fins dos anos 1990 até sua morte, em 2008, Tilly retomou o conceito de 

repertório em configuração nova: intelectual consolidado, estrela do departa-

mento de sociologia da Universidade de Columbia, acumulando prêmios nos 

Estados Unidos e na Europa, traduzido em várias línguas e emulado por legião 

de seguidores. Desta posição de mérito reconhecido e autoridade avalizada, e 

apressado pelo câncer, Tilly escreveu livros de consolidação de seus assuntos 
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prediletos e em autorrevisionismo, respondendo ao cenário político-intelectual 

do século XXI. 

Com o 11 de setembro, a sociologia política se interessou pelas ações 

políticas violentas de nível global, ampliando seu escopo para além de con-

flitos sociais nacionais. Estudos sobre a globalização reavivaram o interesse 

pela difusão de ações e ideias entre esferas nacional e supranacional. Um dos 

livros de Tilly no novo milênio, com Sidney Tarrow e Doug McAdam, Dynamics 

of contention (2001), anda nestas duas direções, no anseio de abarcar todas as 

formas de mobilização e contramobilização, em escala planetária, numa única 

teoria do confronto político.

De outro lado, uma concepção mais ampla de cultura se impôs nas expli-

cações das mobilizações políticas. O assunto quente do momento, o terrorismo 

islâmico global, mais os “cultural studies” resultantes do surto pós-estruturalista 

anterior, e o sucesso da grande síntese teórica de Bourdieu, que postula a cultura 

como campo de conflito, puseram os temas culturais no centro dos debates na 

sociologia política. Surgiram, então, novas noções ambicionando ajuntar cultura 

e ação política. Jasper (2007) chama a atenção para a eclosão de abordagens 

construcionistas, apropriando-se do conceito goffmaniano de “frames” para 

investigar como injustiças sociais são percebidas cognitivamente, construídas 

discursivamente e difundidas via mídia, movimentos sociais e Estado (por exem-

plo, Snow & Benford, 2000). Cresceram também análises de retórica e semântica 

de discursos políticos e de narrativas de ativistas (Poletta, 2006); estudos sobre 

a presença de emoções coletivas nas mobilizações (Jasper & Goodwin, 2004); 

rituais de ação política (Alexander, 2006); e identidades coletivas produzidas 

por meio da ação política (Melucci, 1995).

A abordagem estrutural da mobilização política, que Tilly inicialmente 

professara, sofreu sob esta vergasta culturalista. Nos últimos livros, admitiu 

excessos de estruturalismo e abriu ainda mais espaço à agency na análise das 

interações conflituosas. Isto sem beirar o construcionismo extremo (a realidade 

social como construção subjetiva dos agentes), andando antes na trilha de um 

“realismo relacional”, que admite interpretações diferenciais, um perspectivis-

mo, mas de situações sociais tangíveis, objetivas (Tilly, 2006: 47-48). Com esta 

nova abordagem, Tilly retomou o conceito de repertório, acoplando a ele a noção 

de performance e engolfando-o numa teoria da difusão.

Nos primeiros textos, o alvo de Tilly era detectar invariâncias de formas 

de ação em diferentes localidades e circunstâncias; nos últimos, é o uso do 

repertório em conflitos políticos, como os agentes o manejam em suas “per-

formances”. Este par (Tilly, 2008: xiv) tardio de repertório, outra ressonância de 

Goffman, vem desengessar seu estruturalismo político.

O capítulo final de Identities, boundaries & social ties (2005) – “Invention, 

diffusion and transformation of the social movement repertoire” – marca este 

passo. Aí o repertório de confronto surge como “conjunto variável de perfor-
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mances” (Tilly, 2005: 216). Mas o raciocínio fica em suspenso, com a atenção 

posta na difusão de repertórios, caso da classe mais geral dos processos de 

“transferência política”. A teoria se ilustra com a história de uma performan-

ce, a manifestação de rua. Evoluiu a partir de “tradições nacionais” distintas, 

aparecendo similar, no fim do século XIX, em países nórdicos, na França, na 

Inglaterra e em suas colônias inglesas (Tilly, 2005: 219). Quando transferida a 

novo lugar, regime, assunto ou ator, a manifestação de rua sofreria processos 

de negociação e adaptação e seria condicionada pela “cultura local” (Tilly, 2005: 

222-223). Assim, as performances que compõem o repertório teriam duas faces. 

“Modulares”, porque se pode reconhecer a mesma manifestação de rua em dife-

rentes contextos. Mas cada qual é singularizada pelo uso, que agrega “símbolos 

e segredos locais” (Tilly, 2005: 223).

A transferência de repertórios envolve, então, escolhas e criatividade: 

“Muitas transferências políticas se centram em programas ou práticas específicas 

e envolvem deliberação consciente no ponto de chegada sobre se adotar um item 

e como [...]” (Tilly, 2005: 217). Escolha que encontra limites na tradição nacional 

e na cultura local, como nos constrangimentos da estrutura de oportunidades 

políticas e nos posicionamentos dos antagonistas. Embora sem definir, nem 

problematizar, Tilly, por primeira vez concede relevância explicativa à tradição.

Neste texto, Tilly também esboça seis mecanismos que, isolados ou com-

binados, estruturariam as transferências políticas: a “inovação tática”, a modi-

ficação de uma rotina de interação conhecida, como a substituição de símbolos 

não verbais por outros escritos (caso dos slogans) ao longo do século XIX; a “bar-

ganha”, a negociação da performance – os limites de uma passeata acertados 

entre manifestantes e polícia – no curso da interação; a “difusão negociada”, a 

decisão de adotar inovação tática de outro grupo, lugar e assunto; a “mediação” 

[brokerage], quando um intermediário conecta dois atores, grupos, lugares antes 

isolados facilitando a circulação de repertórios; a “certificação/descertificação”, 

uma autoridade social ou política endossa/condena a performance; e a “adap-

tação local”, modificação de uma inovação tática produzida alhures via adição 

de símbolos, rituais, pessoas ou conexões sociais locais (Tilly, 2005: 223-224).

Em Repertoires and regime, livro de 2006, consolida-se a teoria dos reper-

tórios, que revisa e amplia reflexões dispersas em escritos anteriores,8 em três 

frentes. Uma é a especificação do conceito. A ideia de repertório como conjun-

to de performances se desenvolve.9 Performance suplanta rotina como unidade 

mínima do repertório, num esforço para adendar significados a repertório, 

assimilando temas afins com a sociologia da cultura, mas sem adentrar os me-

andros da discussão semântica. Assim, “identidade” é o que os atores definem 

como tal num conflito particular, por contraste e confronto com grupos rivais. 

Conceito relacional, não substantivo. Idem para “programa”. Para Tilly, sentidos 

são inapartáveis das práticas, por isso, o melhor acesso a eles é a análise de 

performances – não de discursos.
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Apresentar uma petição, fazer um refém, ou organizar uma manifestação consti-

tuem uma performance vinculando pelo menos dois atores, um reivindicador e um 

objeto das reivindicações. […]. Performances se aglutinam em repertórios de rotinas 

reivindicatórias que empregam os mesmos pares de objeto de reivindicação: patrões 

e empregados, camponeses e proprietários de terra, facções nacionalistas rivais, 

e tantos outros (Tilly, 2006: 35).

As metáforas do jazz e do teatro retornam para descrever a relação reper-

tório/performance, com a novidade do script – outra reverberação goffmaniana, 

sem que Goffman seja citado:

Se olharmos de perto uma reivindicação coletiva, veremos que casos particulares 

improvisam a partir de roteiros [scripts] compartilhados. […]. A metáfora teatral 

chama a atenção para o caráter agrupado, aprendido, e ainda assim improvisado 

das interações [...]. Reivindicar usualmente se parece com jazz e commedia dell´arte 
mais do que com a leitura ritual de uma escritura sagrada. Como um trio de jazz 

ou grupo de teatro de improviso, as pessoas que participam em política confron-

tacional normalmente podem atuar em diversas peças, mas não numa infinidade 

delas […]10 (Tilly, 2006: 35).

Distinguir teatro e ritual11 visa a acentuar criatividade e improviso, em vez 

de repetição, no uso do repertório, bem como enfatizar a margem de manobra 

dos atores, sua interpretação singular do script – fórmula de ação prevista no 

repertório. A criatividade envolvida nas performances é tal, que cada uma se 

particulariza. Esta tônica na agency se vislumbra, por exemplo, na afirmação de 

que o repertório inglês do século XIX só surgiu porque “novos usuários”, defron-

tados com tarefas novas, julgaram os instrumentos disponíveis “inadequados 

para seus problemas e habilidades” (Tilly, 2006: 55).

O repertório aparece agora como feito e refeito, numa “história de con-

tínua inovação e modulação” (2006: 55). Inovação abordada de dois ângulos. Na 

rotina social, o improviso dos atores modifica ligeiramente as performances 

previstas no repertório. Já nas crises e ciclos de protesto, há variações rápidas 

nas oportunidades políticas que, apreendidas diferencialmente pelos atores 

conforme a posição que ocupam, geram uma clivagem. Detentores de poder 

tendem a repetir estratégias bem-sucedidas no passado, fixando-se em re-

pertórios rígidos; já os desafiantes adotam repertórios flexíveis (ou fortes), pois 

lhes interessa o fator surpresa que a inovação pode trazer. Na desmobilização, 

algumas inovações se decantam como componentes do repertório, outras de-

saparecem (Tilly, 2006: 44-45).

O que tria as duráveis das efêmeras? No plano micro, interesse e eficácia: 

perdura a inovação vantajosa para atores. Do ponto de vista macro, decantam as 

performances modulares – ponto desenvolvido por Tarrow (2009) –, que podem 

servir a muitos atores, assuntos, situações: a queima de sutiãs das feministas 

encontra raras ocasiões de uso fora de seu contexto de origem; já a resistência 

passiva de Gandhi pode ser usada por muitos movimentos. A modularidade 

facilita a transposição.12
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A transferência de repertórios é, então, processo relacional e disputado 

(pelos agentes em interações conflituosas), histórica e culturalmente enraizado 

(o peso da tradição) e condicionado pelo ambiente político nacional (as estruturas 

de oportunidade). Experiências sociais específicas requisitam as transferências 

e condicionam a adoção, pois que os atores em litígio lidam com o repertório 

como os músicos de jazz com suas partituras: triam, mitigam, acentuam, exage-

ram, conforme seus parceiros e seu público. Longe de espontâneo e solipsista, o 

improviso é calculado e orquestrado entre os membros da banda, para produzir 

certo efeito. O jogo entre a fórmula e a circunstância dá às performances duas 

caras, simultaneamente modular e singular.

O improviso dos atores ao criarem e recriarem interações sociais so-

be a assunto central em Contentious performance13 (2008), última e, opinião de 

Tarrow (2008), melhor obra de Tilly e seu derradeiro “esforço para explicar, 

verificar e refinar os conceitos gêmeos de performance e repertório” (Tilly, 

2008: xiv). 

O argumento pouco muda em relação ao livro anterior: repertórios são 

aprendidos durante performances confrontacionais – só se aprende a marchar, 

marchando – e performances modificam os repertórios, contínua e incremen-

talmente.14 Continuidade e improviso (Tilly, 2008: 13-14). Mas a proeminência 

fica agora toda no uso: “No interior de um limitado conjunto [o repertório], os 

atores escolhem quais peças irão encenar aqui e agora, e em qual ordem” (Tilly, 

2008: 14). Escolha, interpretação, compreensão, improviso, aprendizagem são 

termos que trazem para a abordagem dos processos políticos os contextos de 

microinteração social, a vida vivida. As contingências importam e muito. 

 De outra parte, Tilly acata as tantas críticas contra si por ignorar as 

narrativas dos agentes e se põe a trabalhar com elas (Tilly, 2008: 44). À sua 

maneira. De seu banco de dados gigante sobre “encontros confrontacionais” 

na Inglaterra oitocentista, destaca nas notícias de jornal os verbos que descre-

vem as ações e os categoriza – ataque; barganha; apoio. Com estes tipos empí-

ricos demonstra de novo, na base da análise de discurso, o que demonstrara 

antes, analisando só ações: a passagem de um tipo a outro de repertório, do 

paroquial ao cosmopolitano (Tilly, 2008: 31-61). Tilly prova, assim, duas coisas, 

que sabe fazer análise de discurso tão bem quanto seus críticos e que a máxi-

ma valia que se pode tirar desta técnica é a mesma que se afere analisando 

interações. Como método, Tilly sempre confiou no levantamento de eventos, 

agora agregados em “episódios de confronto”, mais que nas narrativas deles, 

porque concebia como unidade básica da vida social as interações conflitivas, 

não os discursos, daí sua defesa da “[...] necessidade de sólida evidência acer-

ca da confrontação popular como um baluarte contra o ceticismo pós-moder-

no” (Tilly, 2008: 65).

 Contudo, em seus últimos escritos, o interesse de Tilly pelas justifi-

cativas que os agentes constroem para suas ações inflou a ponto de dedicar-
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-lhes dois livros – Why? e Contentious conversations. Este passo e a simpatia pela 

“economia moral” de Thompson são indícios de que Tilly talvez adentrasse, se 

vivesse mais, as discussões sobre a moralidade.

Esta última abordagem tillyana dos repertórios privilegia, então, o im-

proviso, a capacidade dos atores de selecionar e modificar as performances de 

um repertório, para ajeitá-las a programas, circunstância e tradição locais, isto 

é, ao contexto de sentido daquele grupo, naquela sociedade. O repertório só 

existe encarnado em performances confrontacionais. Tilly nunca arredou pé 

do postulado de que o eixo fundamental da vida social é o conflito, que ganha 

formas históricas peculiares. Qualquer invenção, uso, mudança de repertórios 

só podem ser entendidos neste esquadro histórico e relacional, que põe o con-

fronto em primeiríssimo plano.

Embora este livro funcione como amarrilho de pontas soltas na análise 

de repertórios e performances,15 movimentos sociais e regimes políticos – e Tilly 

soubesse que era o seu último –, não sucumbiu à tentação da última palavra. 

Antes, multiplicou perguntas acerca do ritmo e modo da inovação, da transfe-

rência e adaptação de repertórios entre grupos, assuntos, regiões, países; do 

aprendizado, efetividade e impacto das performances sobre os atores que a 

mobilizam, autoridades, competidores, adversários, expectadores (Tilly, 2008: 

28). Questões para as quais as respostas tillyanas deixavam insatisfeito o pró-

prio Tilly, que encerrou o livro e a vida convidando outros a prosseguir com a 

tarefa: “[...] um livro que não levanta novas questões irresolvidas não merece 

ser escrito... ou lido!” (Tilly, 2008: 199).

USOS

Tilly partiu, em 1976, de uma noção de repertório como formas de ação reite-

radas em diferentes tipos de conflito; abordagem estruturalista e racionalista, 

concentrada na ligação entre interesse e ação e privilegiando atores singulares. 

Trinta anos depois, o conceito se apresenta relacional e interacionista, privilegia 

a experiência das pessoas em interações conflituosas, e o uso e a interpretação 

dos scripts em performances, a nova unidade mínima do repertório. A adição de 

performance e o olho nas interações foi seu modo de adensar a agency e mitigar 

o estruturalismo de origem. Tilly começou botânico das formas de protesto, 

classificando, categorizando, discernindo padrões e permanências, e chegou a 

músico atento ao improviso e ao contingente na interpretação das partituras 

sociais, as interações.

A interpretação de Tilly pode se aplicar à carreira de seu conceito, apro-

priado em performances de outros intérpretes. Além da aplicação ipsis literis a 

novos casos, repertório ganhou especificações, contestações, dilatações, usos 

imprevistos. Dignas de nota, me parece, são duas variações.
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Uma toma o sentido primeiro de repertório, como conjunto de formas de 

ação, seja para expandi-lo, seja para contestá-lo. Elizabeth Clemens (2003) levou 

a fronteira empírica do conceito para além das estratégias de ação paraparla-

mentares, os exemplos tillyanos usuais, e encampou as geradas ou alteradas 

no interior de organizações sociais, cunhando a noção derivada de repertório 

institucional. Também Chabot (2000) extrapolou a noção, mudando de escala, 

para tratar da transferência transnacional de repertórios, mostrando como o 

movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos se apropriou do repertório 

de resistência pacífica criado pelo movimento de independência da Índia. Jackie 

Smith (2001), estudando o protesto de Seattle, usou a pista tillyana da “adapta-

ção tática”, a transposição de formas de ação de repertórios de nível nacional 

para supranacional, para argumentar que a globalização afeta o uso e altera 

o repertório de ação coletiva. Do lado das contestações, Traugott (1995) ques-

tionou a divisão de Tilly em dois repertórios históricos distintos de formas de 

ação, demonstrando a permanência das barricadas francesas na longa duração.
Já Stamatov (2010) acusou a exclusão das formas de ação religiosas, eixo do 

movimento anglo-americano antiescravidão, da fatura do conceito de repertório.

Outra apropriação do conceito andou mais na direção dos últimos li-

vros de Tilly, abarcando semântica e interação. Steinberg (1995) considerou o 

conceito tylliano muito “instrumental” por privilegiar formas de ação, e propôs 

outro, complementar, “repertório discursivo”, que seriam os meios pelos quais 

“contendores articulam coletivamente sua moralidade de demandas e remédios 

e sua visão ideológica ampla da igualdade e do direito de posse social. A luta 

é melhor conceitualizada como um diálogo ininterrupto entre detentores de 

poder e desafiantes” (Steinberg, 1995: 60). Esta perspectiva, ancorada na análise 

de discursos, à la Bakhtin, permitiria acessar o que em Tilly falta: a “moralidade 

coletiva” e a “gramática de motivos” da ação coletiva (Steinberg, 1995: 60-61, 74). 

Ann Swidler (1995; 2001) foi em direção assemelhada, preocupada em compa-

tibilizar simbolismo e estratégias de ação. Swidler fala em repertórios culturais 

como compostos por conhecimento, habilidades e símbolos, que funcionariam 

como “caixa de instrumentos”, nos quais os agentes selecionam os seus e lhes 

atribuem sentidos próprios, ao montar suas estratégias de ação. Também eu, 

analisando o movimento reformista brasileiro em fins do XIX, usei a especifi-

cação de Swidler para repertório, visando abarcar ações e textos (Alonso, 2002). 

Halfmann & Young (2010), de sua parte, adicionaram moralidade ao açambarcar 

o conjunto de imagens e retórica disponível num dado tempo para evocar “fortes 

emoções negativas” na ideia de repertório moral, com a qual analisaram figuras 

grotescas produzidas no debate sobre aborto. Embora Halfmann e Young se 

furtem à definição precisa, tanto esta noção quanto a de Steinberg remetem à 

economia moral de Thompson, que Tilly namorava nos últimos trabalhos. Nos 

dois casos, o conceito quer abarcar padrões de sentido recorrentes numa época, 

mas usados em intenções diversas por grupos antagônicos. Já Auyero (2004) foi 
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pelo lado da relação entre repertório e interação social, investigando o apren-

dizado de repertórios em rotinas sociais e episódios de conflito na Argentina 

contemporânea.

Então, o conceito foi espichado tanto em abrangência empírica quanto 

em reelaborações teóricas, ganhando novos usos.

Dentre os legatários da agenda tillyana, a liderança é de Sidney Tarrow, 

que há tempos modifica o conceito, pela adição, do lado da semântica, do con-

ceito goffmaniano de enquadramentos interpretativos [frame], e pelo lado da 

sintaxe, com o desenvolvimento da ideia de modularidade. Tarrow (1993, 1998, 

2010, 2008) também tem trabalhado com a inovação e difusão de repertórios, 

associando-as ao seu próprio conceito de ciclo de protestos. 

A conciliação de repertório com frame, em que Tarrow insiste, deixava Tilly 

cético. Embora tenha subscrito a junção em livro dos dois com McAdam (2001), 

nunca se valeu desta solução em textos solo. É que enquanto os partidários da 

aplicação da framing analysis à interpretação da ação política exageram Goffman 

na direção cognitiva, Tilly tomou a herança interacionista pelo outro lado: o 

das trocas contingentes nas interações e conversações sociais – seu foco em 

Contentious conversations. Sua atenção para falas cresceu e muito, mas sempre 

as tomou como formas de interação social conflituosas. Este pé fincado no mun-

do das práticas nunca pisou o terreno movediço da pura análise de discurso.

 A teoria tillyana dos repertórios legou agenda em duas direções. Uma 

é a casa das questões sobre transferência política e o peso que nela jogam a 

tradição e as oportunidades políticas locais ou como a experiência pregressa 

peculiar de um grupo ou país define e redefine repertórios alheios. Outra é a 

pesquisa sobre as performances, como a experiência presente, os sentidos e usos 

dos agentes em suas interações confrontacionais, transforma os repertórios.

Agenda que Tilly não quis fechar. O conceito de repertório, como todos 

os tillyanos, não é fórmula a ser aplicada a qualquer circunstância; é convite 

à pesquisa empírica de contextos históricos particulares, porque, embora, “[...] 

mecanismos recorrentes respondam pelas regularidades profundas do confronto 

através da história, apenas com eles nunca seremos capazes de dar conta de 

assuntos, atores, situações, e formas de interação que caracterizam uma dada 

região e era”. Por isso, arremata com mais uma metáfora, a sociologia não pode 

viver sem história: “Como os geólogos lidando com massas de terra particulares 

e suas transformações, não temos escolha senão examinar a história relevante” 

(Tilly, 2006: 59).

Artigo recebido para publicação em fevereiro de 2012.
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 NOTAS

 Todas as traduções foram feitas livremente pela autora. [N.E.]

1  Agradeço as sugestões de Brasílio Sallum Jr. e as recebidas 

em exposições no seminário “A questão nacional no pen-

samento político-social brasileiro”, USP/Cedec, 2010, e no 

Centro de Estudos e Pesquisas em História da Educação, 

UFMG, 2010, bem como por questões levantadas por alunos 

de minha disciplina Cultura e Ação Política, no Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia da USP, em 2008 e 2011.

2 Trata-se do volume 52, nº 4, Winter 1985, que se abre com 

o longo e polêmico artigo de Cohen, “Strategy or identi-

ty: new theoretical paradigms and contemporary social 

movements”. O de Tilly – “Models and realities of popular 

collective action” – vinha em seguida, ensanduichado entre 

outros aderentes da linha dos Novos Movimentos Sociais: 

Alain Touraine, Claus Offe e Alberto Melucci e Klaus Eder.

3 Sigo aqui a solução adotada em Lua Nova (2009), no artigo 

de Tilly com Sidney Tarrow e Doug McAdam, que traduziu 

“contention” como “confronto” e “contentious” como “confron-

tacional”, saída que evita a ambiguidade de “contencioso” 

em português, que remete ao vocabulário jurídico; em es-

panhol, contudo, têm-se traduzido o termo tanto como 

“contencioso” quanto como “beligerante”.

4 Os programas dos cursos de Pós-Graduação de Tilly na Uni-

versidade de Columbia nesta época também o evidenciam: 

o de 1998 começava com Estigma. 

5 Tilly em vários textos desta época se reporta ao “Manifes-

to for a relational sociology”, de Mustafa Emirbayer (The 

American Journal of Sociology, 1997, 103/2), que, por sua vez, 

aponta certo consenso na teoria sociológica pós-anos 1970 

na direção de tomar as relações sociais em vez de atores 

ou estruturas como unidade social básica.
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6  “[…] um repertório de ações não se assemelha à consciên-

cia individual, mas a uma linguagem; embora indivíduos 

e grupos saibam e empreguem as ações em um repertório, 

as ações conectam conjuntos de indivíduos e grupos” (Tilly, 

1995: 30).

7  Repertório de confronto é subtipo desta classe geral, restrito 

às interações conflituosas: “Quando as reivindicações em 

questão, se realizadas, viriam a afetar os interesses de ou-

tros atores, podemos falar em confronto. Assim, repertório 

de confronto são as maneiras estabelecidas pelas quais pa-

res de atores fazem e recebem reivindicações concernentes 

aos interesses uns dos outros” (Tilly, 1995: 27).

8  O título engana porque o tema central é a mudança e va-

riação de regimes políticos, mais que a investigação dos 

repertórios (Tilly, 2006: 35).

9  Repertório surge como “[…] conjunto limitado, familiar, 

historicamente criado de performances reivindicativas que, 

sob a maioria das circunstâncias, circunscreve em muito 

os meios pelos quais as pessoas se engajam em confrontos 

políticos” (Tilly, 2006: vii).

10 Este parágrafo reaparece ipsis literis em Contentious perfor-

mances (Tilly, 2008: 14).

11 Maneira pela qual Tilly se afasta da análise neodurkhei-

miana da política à la Jeffrey Alexander (2006), com seu 

foco nos rituais.

12 Em Repertoires and regime, a teoria das transferências de 

repertórios volta, amparada em exemplos de várias partes 

do mundo do século XVIII ao XXI. E Tilly (2006: 41, 56-58) 

torna a associar repertórios e mudança social, com foco na 

afinidade entre tipos de repertório e tipos de regime político. 

Pedaços da história recente de Peru, Uganda, Estados Uni-

dos, Marrocos, Jamaica, Índia ilustram como a diversidade 

de regimes políticos conforma ou requisita modalidades 

peculiares de repertórios de confronto. Reassoma a tese 

das oportunidades políticas: conforme a repressão/faci-

litação dos governos (Tilly, 2006: 74-75) as performances 

reivindicatórias [“claim-making performances”] se dividiram 

em prescritas, toleradas e proibidas, e os repertórios em 

tipos, conforme combinações entre grau de democracia 

(governos democráticos e não democráticos) e capacidade 

repertório, segundo charles tilly: história de um conceito
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(alta ou baixa) do governo. Retorna, portanto, a tipologia de 

repertórios, com nome novo à modalidade contemporânea: 

cosmopolitano (Tilly, 2006: 54).

13 Apesar deste título, Tilly (2008: xv) se furta a discutir defini-

ções de performance que não a própria: “Com algum pesar, 

decidi não me engajar na vasta, caótica e escassamente 

conectada bibliografia sobre performance como um aspecto 

organizador da vida social”.

14 “Os participantes improvisam constantemente de duas 

maneiras diferentes: descobrindo como modelar as rotinas 

disponíveis para comunicar suas reivindicações, e respon-

dendo às reações das outras pessoas [...]” (Tilly, 2008: 11-12).

15 Volta a tipologia dos repertórios – fraco e forte/rígido – e a 

ideia de repertórios comuns não a todos os atores de uma 

dada época, mas a pares de atores em interação conflituosa 

(Tilly, 2008; 15, 27, 78).
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Resumo:
O artigo problematiza a incorporação da dimensão cultu-
ral na explicação dos processos políticos a partir de uma 
reconstrução das várias formulações do conceito de re-
pertório na sociologia de Charles Tilly, desde os anos 1970 
até seus últimos trabalhos, em 2008. Mostra como Tilly 
partiu, em 1976, de uma noção de repertório como formas 
de ação reiteradas em diferentes tipos de conflito; aborda-
gem estruturalista e racionalista, concentrada na ligação 
entre interesse e ação, e privilegiando atores singulares. 
Trinta anos depois, o conceito de repertório se apresenta 
relacional e interacionista, privilegia a experiência das pes-
soas em interações conflituosas, e o uso e a interpretação 
dos scripts em performances. Esta reformulação enfatiza 
a agency e afasta-se do estruturalismo anterior de Tilly. 
Argumenta-se que a interpretação de Tilly pode se aplicar 
à história de seu conceito, apropriado em performances de 
outros intérpretes. Além da sua aplicação a novos casos, 
repertório ganhou especificações, contestações, dilatações, 
e usos imprevistos.

Abstract:
Based upon a reconstruction of various formulations of the 
concept of repertoire in the sociological work of Charles Til-
ly from the 1970’s until his last studies in 2008, this article 
problematizes the consideration of a cultural dimension in 
the explanation of political processes. It shows how Tilly 
departed from a notion of repertoire as forms of reiterated 
actions within different types of conflict, which indicates 
a structuralist and rationalist approach in joining interest 
and action and privileging individual actors. Thirty years 
later, “repertoire” becomes a relational and interactionist 
concept, privileging the experience of people in contentious 
interactions, and the use and interpretation of scripts in 
performances. This reconcepualization refocusses attention 
upon agency and deviates from Tilly’s previous structural-
ism. This article argues that Tilly’s reinterpretation of the 
concept can be applied to its history, its appropriation in 
performances of other interpreters. Besides its applica-
tion to new cases, the concept of repertoire received new 
specifications, contestations, amplifications and was put 
to unpredicted uses. 

Palavras-chave:  
Repertório; Charles Tilly; 

Cultura e ação política; 
Sociologia política; 

Movimentos sociais.
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COM, CONTRA E PARA ALÉM DE CHARLES TILLY: 
MUDANÇAS TEÓRICAS NO ESTUDO DAS AÇõES 
COLETIVAS E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 1

INTRODUÇÃO

Em abril de 2008 faleceu o norte-americano Charles Tilly, um dos cientistas so-
ciais mais prolíficos dos últimos tempos. Dos seus mais de cinquenta livros (o 
primeiro deles, The vendée, publicado em 1964 e o último, Contentious performances, 
publicado em 2008) e entre 600 e 700 artigos publicados2 é habitual destacar 
suas contribuições ao debate sobre mudança social na Europa, em particular no 
Reino Unido e na França, a partir de 1650, seus aportes seminais sobre a análise 
histórica nas ciências sociais, assim como sua importante contribuição teórica e 
metodológica ao debate sobre Estado, nacionalismo, conflito, violência coletiva, 
ações coletivas e movimentos sociais. Apesar de ter vários livros traduzidos para 
francês, espanhol, italiano, alemão, grego, chinês, japonês, coreano, árabe, russo, 
polonês, checo, turco e artigos em muitos outros idiomas, somente um livro 
(Coerção, capital e estados europeus, de 1990, traduzido pela Coleção Clássicos da 
Edusp, em 1996), além de dois artigos, “Itinerários em análise social” (Tilly, 2004) 
e “O acesso desigual ao conhecimento científico” (Tilly, 2006) e uma entrevista 
(Alonso & Araújo, 2004) haviam sido publicados no Brasil até recentemente.3 
Nenhum deles aborda de forma direta a temática da ação coletiva e dos movi-
mentos sociais. Contudo, nos últimos quatro anos, justamente após sua morte, 
parece iniciar-se no Brasil um “diálogo póstumo” com o autor a partir da discus-
são de seus textos, apresentações de trabalhos em congressos e a reprodução 
de artigos que abordam os movimentos sociais e a contestação política, tais 
como “Mapear o confronto político” (Lua Nova, 2009, 76) e “Movimentos sociais 
como política” (Revista Brasileira de Ciência Política, 2010, 3).4 

Há várias explicações possíveis tanto para o olvido prévio como para 
a recuperação recente do autor. A partir de um diálogo com Tarrow (2011) em 
sua visita recente ao Brasil, argumentei por que as teorias norte-americanas 
tiveram até recentemente um impacto indireto, tardio e parcial no debate bra-
sileiro – e latino-americano de forma mais ampla – sobre as ações coletivas e 
os movimentos sociais e como esse cenário começa a se transformar (Bringel, 
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2011a). A confluência de fatores tais como o anti-imperialismo latino-americano, 
o estruturalismo na tradição da teoria social regional, a resistência à “morte” 
do marxismo tal como decretada por muitos, a influência de Alain Touraine e 
colaboradores através das teorias dos “novos movimentos sociais” (mais pró-
ximos inclusive fisicamente ao debate nacional e regional) e a escassa preocu-
pação, em termos empíricos, pela América Latina dos teóricos dos movimentos 
sociais norte-americanos, certamente contribuíram para que, até os anos 1990, 
a teoria da mobilização dos recursos e a teoria do processo político tivessem 
pouca entrada nos debates sobre o ativismo brasileiro e regional.  Além disso, 
a construção de uma dupla fratura ontológica entre as interpretações norte-
-americanas (consideradas mais “institucionalistas” e com uma particular ênfase 
nas estruturas) e as europeias (vistas como mais “culturalistas” e com mais 
foco na “ação”) levou a que esta segunda fosse mais atrativa para um contexto 
brasileiro de transição política à democracia em que a “autonomia” era uma 
palavra-chave.5

No entanto, em meados da década de 1990, enquanto o estudo dos mo-
vimentos sociais, em um sentido mais estrito, sofria uma espécie de letargia no 
Brasil devido a um desvio das lentes analíticas para outros temas afins como a 
participação, a esfera pública e a sociedade civil entendida de forma ampla e, 
em parte, a uma incapacidade para gerar análises compreensivas sobre as novas 
configurações contestatórias,6 um relevante grupo de estudiosos das ações cole-
tivas e dos movimentos sociais nos Estados Unidos – liderado pelo próprio Tilly, 
com a companhia de Tarrow e McAdam – buscava configurar uma nova agenda 
de pesquisa sobre as ações coletivas. Começava a se configurar uma agenda 
mais ampla e com um caráter dinâmico e relacional. Os desdobramentos destas 
novas propostas teórico-metodológicas, com grande repercussão internacional, 
não foram debatidos de forma sistemática no Brasil. E quando começam a ser 
discutidas hoje, parecem descuidar os pilares básicos que as sustentam.  

Este texto pretende contribuir, de forma inicial e inevitavelmente parcial, 
para esta tarefa a partir da discussão crítica do legado de Charles Tilly no estudo 
das ações coletivas e da contestação política, de forma geral, e dos movimentos 
sociais, de maneira mais específica, a partir de uma tripla direção: primeiro, “com 
Tilly”, resgatando suas principais contribuições teórico-metodológicas neste 
campo; segundo, “contra Tilly”, discutindo tanto as principais críticas recebidas 
e controvérsias com outras teorias, escolas e autores, como a busca de respostas 
renovadas por parte do autor; e, finalmente, “para além de Tilly”, assinalando 
alguns elementos relevantes que se desprendem de sua obra recente e como 
recuperá-los/superá-los a partir de alguns desafios abertos no estudo das ações 
coletivas e dos movimentos sociais contemporâneos. Com isto, pretende-se 
destacar tanto os aportes “clássicos” do autor no estudo das ações coletivas 
(deixando de fora, devido ao recorte escolhido, suas contribuições para outros 
debates e campos), como também mapear brevemente sua trajetória recente 
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que supõe, em vários aspectos, um autêntico exercício de reflexão do autor 
sobre sua trajetória anterior, ademais de uma tentativa, conforme mencionado 
anteriormente, de renovação da agenda de pesquisa sobre as ações coletivas. 
Além disso, ainda que o artigo tome como eixo central o pensamento de Tilly, 
procura ir além de sua obra, trazendo à tona alguns dos desafios teóricos centrais 
no estudo das ações coletivas e movimentos sociais contemporâneos. 

COM TILLY: CONTRIBUIÇõES TEÓRICO-METODOLÓGICAS “CLÁSSICAS” 

Uma das características mais destacadas e recorrentes na obra de Charles Tilly 
foi sua capacidade de imbricar a história com a sociologia, assim como sua 
facilidade para relacionar seus diferentes objetos de estudo, tornando certa-
mente complexa uma demarcação estrita de seus aportes no campo das ações 
coletivas e dos movimentos sociais. No que se refere ao primeiro aspecto, Tilly 
sempre dedicou uma atenção especial a este encontro disciplinar, chegando a 
publicar um livro sobre o tema, As sociology meets history (Tilly, 1981), no qual 
busca explicar como se posicionar dos “dois lados das fronteiras”, tanto no ter-
reno da história (e de uma reconstrução da historiografia hegemônica) como da 
sociologia, mas, sobretudo, “na fronteira”, nos âmbitos de convergência entre 
ambos, ou seja, na sociologia histórica, apesar de manifestar seu desacordo com 
as propostas que fazem emergir subdisciplinas a partir de técnicas e enfoques, 
e não de temáticas teóricamente coerentes. Por outro lado, no que se refere aos 
principais âmbitos de contribuição, podemos situar, seguindo Aguilar (2009), três 
grandes campos: a metodologia macrossociológica e a histórica comparada, sua 
inovadora forma de analisar os conflitos sociais e o estudo das ações coletivas 
e dos movimentos sociais per se. 

Os primeiros esforços mais sistemáticos de Charles Tilly no campo da ação 
coletiva são os seus estudos sobre a formação do Estado, como The formation of 

national states in Western Europe (Tilly, 1975), onde, recuperando ideias-chave de 
Michael Mann e Barrington Moore Jr, sugere uma relação entre a formação dos 
Estados europeus e a guerra para assegurar a defesa de seus territórios, o que 
poderia fortalecer ou debilitar o Estado. Em Coerção, capital e estados europeus 
(Tilly, 1992) aprofunda em dois modos particulares que levam à formação do 
Estado: o conflito e a guerra, sempre presentes mediante uma dialética que 
varia entre a utilização intensiva da coerção ou a utilização intensiva do capital. 
Destacam-se nesses estudos de Tilly as várias formas possíveis de manifestação 
de alianças e conflitos entre grupos sociais. O estudo do conflito, da violência 
política e da ação coletiva aparece assim como elemento central para sugerir 
que os processos de formação do Estado foram muito mais contingentes, tran-
sitórios e reversíveis do que o sugerido anteriormente pelos estudiosos prévios 
do desenvolvimento político do Estado.
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Uma segunda contribuição fundamental desta primeira etapa de Tilly 
consiste em que, enquanto a maioria da literatura histórica documentava e 
analisava diferentes formas de contestação política e social, o trabalho de Tilly 
foi fundamentalmente analisar sua variação e mudança: em primeiro lugar, 
facilitando a codificação do conhecimento existente dos historiadores sociais 
e políticos sobre as formas de ação coletiva popular (propondo categorias como 
os “eventos de protesto” que, desde um ponto de vista metodológico, acabaria 
se convertendo em uma importante unidade de análise no estudo das ações 
coletivas dentro da escola norte-americana7); em segundo lugar, generalizando 
as perguntas pelas causas das mudanças e as variações destas formas; e, em 
terceiro lugar, propondo a hipótese de que a história anterior da contestação 
limitava gravemente as opções de ação disponíveis no presente (por exemplo, 
a partir das conhecidas interpretações, que com inspiração em Gustave Le Bon 
e adeptos, ligavam os protestos ao mundo do irracional e inclusive do patoló-
gico8). Como pano de fundo dessa interpretação tillyana aparece um elemento 
absolutamente central que permeia sua obra, embora ganhe um caráter mais 
forte nos últimos anos: o caráter contingente, interativo, complexo e relacional 
da história e dos processos sociais. 

Imbuído desse aparato interpretativo, Tilly cria em 1977 um de seus con-
ceitos mais conhecidos: o de “repertório de contestação”, introduzindo a noção 
de repertório no estudo da ação coletiva (Tilly, 1977). Mais adiante (1978: 143-171), 
o autor argumenta que embora existam diferentes formas de greves, petições 
e outras formas de articular demandas e reivindicações, o repertório de ações 
coletivas disponíveis para a população é bastante limitado. Existiriam, segundo 
o autor, três formas de repertórios: competitivos (para expressar rivalidades 
dentro de um sistema constituído), reativos (para defender direitos ameaçados) 
e pró-ativos (para reivindicar “novos direitos”). Mas como o próprio Tilly reco-
nheceria duas décadas depois em uma revisão desta tríade conceitual (Tilly, 
2002), o tom teleológico do trio acabou incomodando-o, em particular quando 
outros autores o adotaram como um esquema evolutivo. Em uma revisão desta 
noção, Tilly conclui que as diferentes formas não eram excludentes e que na 
continuidade que implicavam havia muito mais que uma mera alusão à teoria 
da modernização. A noção de repertório acabou se consolidando dentro das 
teorias das ações coletivas, sendo utilizada para observar a evidência de que a 
produção de demandas se concentra em uma quantidade limitada de formas, 
que se repetem com variações mínimas e constituem a coleção (ou repertório) 
dentro das quais os potenciais atores selecionam de maneira mais ou menos 
deliberada. Apesar desse entendimento de repertórios limitados, a crítica ao 
tom teleológico da noção é injusta, pois Tilly deixa claro, desde suas primeiras 
considerações, que os repertórios também são contingentes, pois ocorrem va-
riações dependendo da rigidez ou flexibilidade do repertório, da inovação dos 
grupos e de seu uso em determinados e lugares e momentos históricos. É assim 
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que o autor explica, por exemplo, como pode variar um mesmo repertório no 
tempo (caso da greve) e como outros podem desaparecer ou transformar-se 
em residuais (caso de ações como o sequestro ou a destruição de máquinas). 

De fato, seria no seu clássico From mobilization to revolution que Tilly (1978) 
assentaria as bases de um consenso mais amplo dentro do estudo das ações 
coletivas nos Estados Unidos, com notável influência em outras partes do globo: 
introduz e elabora variáveis fundamentais como o “interesse” para a mobili-
zação e as “oportunidades” para a produção de ações coletivas (de repressão 
à facilitação, de maiores oportunidades a diferentes tipos de ameaças), assim 
como outros três importantes componentes para o estudo da ação coletiva: a 
“organização”, a “mobilização” e a “ação coletiva” per se que, de acordo com Tilly, 
poderia ser entendida a partir de três circuitos principais: pelas mudanças no 
repertório de ação coletiva; de várias formas de violência coletiva; e dentro das 
turbulências de revoluções e rebeliões. Apesar de questionável por certa rigi-
dez, o marco teórico de Tilly era brilhante e inovador. Dialogando com autores 
clássicos da sociologia, de Marx a Weber, de Durkheim a Mill, Tilly consegue 
com este livro romper velhos consensos (crítica às teorias da modernização), 
distanciando-se da metodologia evolucionista e interpretativa prévia e abrin-
do muitos horizontes para alguns consensos e novas controvérsias sobre as 
relações entre a mudança social e as mudanças na mobilização coletiva. Mas 
talvez o maior mérito desta obra não tenha sido outro senão conseguir que o 
estudo da ação coletiva ganhasse um foco próprio tanto dentro da história co-
mo da sociologia, abrindo o caminho para muitos trabalhos posteriores que se 
enquadrariam dentro de um campo de estudo mais delimitado sobre as ações 
coletivas e os movimentos sociais. 

Outra contribuição desta fecunda etapa de Tilly foram seus estudos sobre 
as diversas formas de ação coletiva e mudança social em uma perspectiva de 
longue durée, de inspiração braudeliana, que lhe permitiu, através de perspec-
tivas comparadas, analisar as mudanças dos repertórios ao longo de vários 
séculos. O estudo das ações coletivas ganhava uma moldura de processos am-
plos (como a proletarização, a urbanização e a formação do Estado) e estudos 
comparados (principalmente entre países como a França e o Reino Unido, no 
caso da formação do Estado). Nesta linha, Tilly vê a mudança social não como 
um processo social, mas como um termo que engloba processos muito diferentes 
entre si e com conexões variadas (Aguilar, 2009). E assim Tilly inova, uma vez 
mais, tanto em termos teóricos como metodológicos deconstruindo consensos 
(para ele, “postulados perniciosos”) do pensamento social do século XIX que 
teriam afetado as teorias sociais do século XX (a partir de dicotomias como a 
ordem e a desordem, a diferenciação e a integração) e buscando redirecionar os 
estudos à construção de análises concretas (no que se refere a pessoas, tempos 
e lugares) e históricas (para delimitar os sucessos a um período determinado). 
Mas além da análise de grandes estruturas, processos amplos e comparações 
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enormes, cujo máximo manifesto encontra-se em Tilly (1984), o autor sempre se 
guiou por perguntas, hipóteses e pontos de partida gigantescos. Ainda que muitos 
deles tenham repercussões problemáticas, como discutiremos mais adiante, 
ressoam em toda a sua obra posterior: que processos fundamentais, a grande 
escala, devemos distinguir para poder compreender o modo em que mudou e 
que continua mudando o mundo? De que forma estão relacionados entre si? 
Com que estruturas sociais contam? Poderia uma comparação sistemática em 
grande escala ajudar a compreender as estruturas e os processos implicados? 

Estas perguntas levaram Tilly a realizar lúcidos e complexos estudos, para 
alguns críticos muitas vezes rápidos e deslizantes. Seus estudos impactariam 
de forma considerável na produção teórica norte-americana, tanto nas teorias 
de mobilização de recursos, amplamente difundidas durante os anos 1970 e 
boa parte da década de 1980 (onde se destacam, entre outros, os trabalhos de 
McCarthy & Zald, 1973 e Obserschall, 1973), como nas teorias de mobilização 
política ou do processo político, dominantes durante a década de 1990 (cuja 
máxima expressão é o já clássico Power in movement, de Sidney Tarrow, de 1998, 
recentemente traduzido ao português). De qualquer forma, embora vários in-
térpretes tenham buscado incluir o trabalho de Tilly em uma ou outra escola, 
coincidimos com a interpretação de Gohn (2008: 31) de que a peculiaridade de 
sua obra lhe atribui características próprias e um estilo de abordagem único. 
De fato, a questão central não é enquadrar a obra do autor em uma ou outra 
corrente, mas justamente o contrário, a saber, estar apto a observar sua capa-
cidade de penetração nas diferentes matrizes teórico-metodológicas, sem que 
isto leve ao surgimento de etiquetas rígidas. Isto se manifestou no fecundo 
diálogo com outros colegas, abrindo as portas para a emergência de importan-
tes “contribuições mistas” como a de “ciclos de protesto”, noção desenvolvida 
plenamente por Tarrow (1985, 1998) a partir de insights de Tilly, para se referir a 
uma fase de intensificação dos conflitos e da confrontação no sistema social, 
que inclui uma rápida difusão da ação coletiva dos setores mais mobilizados aos 
menos mobilizados, um ritmo de inovação acelerado nas formas de confronto, 
marcos novos ou renovados para a ação coletiva, uma combinação de participa-
ção organizada e não organizada e sequências de interação intensificada entre 
dissidentes e autoridades (Tarrow, 1998: 144-150). Contudo, para além desses 
primeiros diálogos, o caráter coletivo da trajetória de Tilly – que já havia sido 
iniciado a partir dos seminários que impulsiona primeiro em Michigan, depois 
em Columbia e na New School for Social Research de Nova York – ganharia maior 
notoriedade a partir de meados da década de 1990, a partir de um ambicioso 
projeto de pesquisa denominado contentious politics,9 que vem buscando renovar 
o estudo das ações coletivas. 
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CONTRA TILLY: 

CRÍTICAS, AUTOCRÍTICAS E A BUSCA DE UMA NOVA AGENDA DE PESQUISA 

O projeto Contentious politics (CP) é uma mostra clara do afã tillyano por apren-
der, compartilhar, arriscar e revisitar suas próprias contribuições, que nunca 
estiveram isentas de polêmicas, críticas e autocríticas. Poder-se-ia dizer que 
foram três as principais críticas realizadas à primeira etapa da obra de Tilly e 
suas implicações no estudo das ações coletivas: a primeira, de caráter ontológico 
(o viés estruturalista), a segunda, de cunho teórico (o enfoque institucionalista) 
e a terceira, mais metodológica (os limites da amplitude comparativa). 

A primeira crítica está relacionada ao que estudamos, ou seja, ao próprio 
objeto de estudo. Trata-se de uma polêmica questão que nas ciências sociais 
se refere à ênfase nos padrões e estruturas sociais ou na ação social. No estudo 
das ações coletivas e dos movimentos sociais, como em muitos outros cam-
pos, a questão foi colocada quase sempre como uma disjuntiva que separou 
os “estruturalistas” dos “movimentalistas” (ou “acionalistas”, no sentido de 
Touraine) cujos objetivos estão mais orientados ao ator/ação e ao âmbito das 
subjetividades. Isto foi levando à construção de uma dicotomia rígida, na qual 
a obra de Tilly, assim como as teorias da mobilização de recursos, tem sido 
habitualmente localizada no primeiro grupo, já que buscam demonstrar que os 
movimentos sociais não podem ser entendidos sem sua configuração estrutural 
e suas relações com o “processo político”. Como reconhece, a modo de balanço, 
Mayer Zald, um dos máximos expoentes das teorias de mobilização de recursos,

nossas teorias foram úteis porque criaram um espaço para perspectivas renovadas de 

estudo, problematizando certas questões e desenvolvendo de forma mais sofisticada 

análises da psicologia social e da macrossociologia dos movimentos sociais [...], porém 

tornaram-se velhas, não dedicando atenção suficiente a uma série de questões como 

a relação entre classe e formação de identidade para a mobilização, as oportunidades 

políticas, as estruturas do Estado como elementos determinantes ou restritivas para a 

mobilização social, os outcomes, os microfundamentos dessas dinâmicas, o papel dos 

efeitos dos protestos e a intersecção entre crise cultural e atividade dos movimentos 

sociais (Zald, 1992: 327). 

A crítica ao viés estruturalista é pertinente, mormente no estudo dos 
movimentos sociais, porém tem seus limites. Melucci (1989b, 1992, 1996) é o 
autor que melhor assinala o principal desses limites, a partir da necessidade 
de superar o debate em termos binários, ainda que não tenha sido recuperado 
em profundidade por “ex-estruturalistas” reconhecidos como Tarrow (2003), 
que tentam ativar um “giro relacional” (relational shift) aos seus estudos. O 
elemento-chave na proposta do italiano, importante de recuperar nesse mo-
mento, é a identidade coletiva como fator intermediário, na qual as estruturas 
podem condicionar, porém não determinar a ação que pode acontecer ou não, 
dependendo dos recursos materiais e simbólicos, da capacidade de mobilização 
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e, em particular, da existência de redes de confiança e de uma identidade co-
letiva. Isto supõe um importante avanço frente o individualismo metodológico 
prévio, típico das teorias da mobilização de recursos e da eleição racional, mas 
também frente àquelas interpretações que se centram fundamentalmente no 
caráter determinante do contexto e suas oportunidades e/ou restrições para a 
ação, como é o caso das leituras mais rígidas das estruturas de oportunidades 
políticas. Assim sendo, estamos de acordo com Melucci de que no estudo dos 
movimentos sociais a ação em si já é um relevante objeto de pesquisa, ainda 
que isto não signifique descartar totalmente qualquer tipo de análise de es-
trutura. A crítica ao estruturalismo e à necessidade de passar de um modelo 
estático-estrutural a relatos mais dinâmicos foi (continua sendo) uma das 
mais fortes dentro do estudo dos movimentos sociais, porém não se tratou 
somente de uma crítica externa, senão que teve uma forte repercussão dentro 
das aproximações norte-americanas, onde esta posição ontológica sempre foi 
privilegiada. Tilly contribuiu para essa autocrítica e, de fato, sempre buscou, 
nas interações e nas relações sociais as chaves de interpretação do que pode-
mos considerar um “estruturalismo relacional”. Nos debates norte-americanos 
críticos, Jeff Goodwin & James Jasper (1999) escreveram uma árdua e difundida 
denúncia do viés estruturalista e caráter tautológico, trivial e inadequado de 
alguns usos das teses de oportunidades políticas e dos modelos de processo 
político que ao insistir em metáforas estruturais, dificultam a explicação de 
como as oportunidades políticas afetam as ações dos movimentos. Propõem 
uma visão mais laxa das oportunidades políticas, e certamente mais rica em 
termos analíticos, que tenha cuidado com a elasticidade conceitual, reconheça 
que o cultural e os processos estratégicos definem e criam os fatores usualmente 
descritos como “estruturais”. 

A segunda crítica tem uma íntima relação com a primeira e também é 
consistente, já que Tilly sempre deu grande importância às respostas e posições 
de governos, competidores e elites e suas posições e interações frente à ação 
coletiva e os movimentos sociais, os processos de formação do Estado, a produ-
ção e restrição de oportunidades políticas e os efeitos democratizantes. Junto a 
vários outros autores norte-americanos que se alinham às teorias do processo 
político, consolidaram toda uma linha de pesquisa em que os movimentos 
sociais são analisados fundamentalmente em função de suas relações com o 
Estado e o sistema político. Para Gohn (2006: 113), trata-se de uma abordagem 
construída de forma bastante estática, que não se desvincula do reducionismo e 
utilitarismo da discussão norte-americana prévia. Ainda assim, no que se refere 
aos aportes mais específicos de Tilly, importantes nuanças devem ser feitas: por 
um lado, o enfoque institucional não necessariamente é estático; e, por outro, 
se fizermos uma análise sistemática de sua obra, poucas vezes o autor reflete 
diretamente sobre os movimentos sociais (nos últimos anos destaca-se Tilly, 
2004), sendo que seu foco sempre foi muito mais amplo, estando interessado 
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na ação coletiva e na contestação política de forma mais geral. Isto leva a que o 
autor adote uma visão minimalista dos movimentos sociais, muitas vezes enten-
didos como “campanhas” ou reivindicações/demandas coletivas às autoridades. 

Em terceiro lugar, a crítica referente à amplitude comparativa é uma faca 
de dois gumes: por um lado, nos deparamos com a impossibilidade de gerar uma 
causalidade sistemática a partir de comparações tão amplas, mas, por outro 
lado, com a vantagem de um olhar que cruza diferentes perspectivas tempo-
rais, geográficas e de ações. Exemplos ad hoc são frequentemente utilizados, 
dificultando ainda mais a geração de um modelo interpretativo abrangente. O 
próprio Tilly reconhece a impossibilidade de alcançar uma ordem estrutural 
causal no estudo das ações coletivas e dos movimentos sociais, porém considera 
relevante a busca de certas causas que supostamente possam contribuir para 
a explicação. Considero esta crítica metodológica central, embora sua constru-
ção arriscada seja fundamental para avançar no debate. Nas últimas décadas, 
os estudiosos dos movimentos sociais vêm optando por diferentes formas de 
pesquisa (aproximações quantitativas e qualitativas que utilizam ferramentas 
tão variadas como as entrevistas em profundidade, estudos de arquivos, obser-
vação participante, estudos de caso, histórias de vida, análise de discurso etc.) 
e, dentro deste amplo leque de ferramentas disponíveis, a peculiar visão de Tilly 
oferece, ainda que possa haver déficits, uma singular visão comparativa que 
permite vislumbrar a ação coletiva com uma amplitude necessária para avançar 
na construção de modelos complexos que complementem a mera casuística.

As três críticas mencionadas, principalmente as duas primeiras, tiveram 
um eco central nas controvérsias que moldaram o debate teórico sobre os movi-
mentos sociais como objeto de estudo desde sua institucionalização acadêmica 
a partir da década de 1960. Estas críticas também foram determinantes para 
que a partir de meados da década de 1990 surgisse o projeto Contentious politics, 

que nasce devido ao sentimento de profunda ambivalência compartilhada por 
esses autores sobre a proliferação dos estudos sobre os movimentos sociais 
(ver McAdam, 2001). Por um lado, alegravam-se de como um objeto de estudo 
que durante muito tempo havia sido periférico converteu-se em um tema com 
grande legitimidade dentro de boa parte do meio acadêmico. Por outro lado, 
compartilhavam uma sensação de crescente isolamento e desconexão vis-à-vis 
outros campos de estudo afins, tais como o das revoluções, os nacionalismos e a 
democratização. Com o objetivo de juntar acadêmicos desses diferentes campos 
para explorar algumas possibilidades de síntese teórica organiza-se, em 1995, 
um seminário com o título genérico Contentious Politics. Seria somente o início 
de um amplo diálogo cruzado que continua vigente, apesar da morte de Tilly. 
As primeiras impressões e resultados são publicados em um texto no primeiro 
número da hoje conhecida revista Mobilization, na qual os impulsores do proje-
to propõem que diferentes formas de confronto político como os movimentos 
sociais, revoluções, mobilizações étnicas e ciclos de protestos compartilham 
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algumas propriedades causais, porém estas similaridades seriam obscurecidas 
pela fragmentação disciplinar (McAdam, Tarrow & Tilly, 1996). Ainda assim, 
propõem desenvolver esta nova agenda de pesquisa a partir de quatro linhas 
principais: movimentos sociais, ciclos e revoluções; identidades coletivas e redes 
sociais; movimentos sociais e instituições políticas; globalização e contestação 
transnacional.

As reações chegaram rapidamente. No volume seguinte da revista Mo-

bilization, Lichbach (1997) critica a possibilidade de uma grande síntese teórica 
neste novo e amplo campo de estudo devido à persistência das tensões entre 
a perspectiva das teorias da escolha racional e as teorias das oportunidades 
políticas. A réplica mais contundente do projeto CP viria em 2001, com a publi-
cação de Dynamics of contention, no qual o confronto político é definido como 
“interações coletivas, episódicas e públicas entre os responsáveis das deman-
das e seus objetos quando: a) ao menos um governo é demandante, objeto de 
demandas ou parte das demandas e, b) as demandas, caso se concretizem, 
afetam aos interesses de, ao menos, um dos demandantes” (McAdam, Tarrow 
& Tilly, 2001: 5). Em suma, com esta amplíssima definição os autores buscam 
abranger qualquer luta política coletiva com o objetivo de compor um marco 
que permita a comparação de processos e mecanismos causais similares que se 
repetem dentro de uma grande variedade de lutas, mas que produzem diferentes 
resultados agregados, dependendo das condições iniciais, das combinações e 
as sequências em que se desenvolvem. Para isto, reconhecem explicitamente 
que provêm de uma tradição estruturalista e que o estudo sistemático de vários 
eventos de protesto, tanto na Europa como nos Estados Unidos, possibilitou 
que entrevissem a necessidade de levar em conta as interações estratégicas e a 
cultura (ver Tarrow, 2012). A consequência direta deste diagnóstico é a inclusão 
das redes e da comunicação interpessoal (Tilly, 2005) e várias formas de nego-
ciações contínuas (incluída a identitária) como elementos centrais no estudo 
das dinâmicas de contestação, embora muitas vezes estas somente apareçam 
de forma residual.

É fundamental observar que na delimitação deste novo projeto de pes-
quisa os movimentos sociais, assim como na obra anterior de Tilly, são somente 
uma parte do objeto de estudo, já que o horizonte é a análise mais ampla da 
ação coletiva contestatória ou do confronto político em suas diferentes mani-
festações. Assim, os autores do projeto CP propõem diferenciar entre mecanismos 
(uma classe de eventos que alteram as relações entre conjuntos específicos de 
elementos, de forma idêntica ou muito similar, sobre uma variedade de situa-
ções), processos (sequências regulares desses mecanismos que produzem trans-
formações similares – normalmente mais complexas e contingentes – destes 
elementos) e episódios (correntes contínuas de confronto que incluem demandas 
coletivas relacionadas aos interesses das outras partes). Deste modo, a lógica 
proposta passa por: a) identificar episódios ou séries de episódios contestatórios 
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com certos rasgos problemáticos; b) localizar os processos que, dentro desses 
episódios, constituem ou produzem a característica problemática; c) procurar 
os mecanismos causais cruciais dentro desses processos. E como essa proposta 
é desenvolvida em termos empíricos? Os autores selecionam episódios muito 
variados (tanto em termos temporais, como geográficos e de formas de confron-
to), tais como a revolução sandinista na Nicarágua, a descomposição soviética 
ou a revolução francesa de 1789, e logo utilizam uma estratégia comparativa 
complexa que possibilita o cruzamento dos diferentes casos de contestação a 
partir da busca causal de processos e mecanismos. 

Ainda que o projeto suponha um novo ponto de inflexão no estudo das 
ações coletivas, há uma dificuldade para estabelecer sequências lógicas e cla-
ras de concatenação entre os mecanismos e processos que passam a ocupar o 
lugar de uma série de variáveis presentes na �agenda clássica� do estudo dos 
movimentos sociais que eles mesmos ajudaram a consolidar desde os anos 1960, 
tais como: oportunidades, ameaças, estruturas de mobilização, repertórios e 
marcos (ver crítica de Ibarra & Martí, 2005). Além disso, mantendo a constante 
autocrítica os próprios membros do projeto CP também editariam um livro 
coletivo titulado Silêncios e vozes no estudo do confronto político (Aminzade et al., 
2001) que busca discutir alguns temas descuidados e/ou silenciados no estudo 
do confronto político.10 Tilly apostaria a partir desse momento por incorporar 
alguns desses temas silenciados – em particular a discussão sobre a importân-
cia do espaço e a �contestação performática� (Tilly, 2008) – e por desenvolver 
de forma mais sistemática alguns dos elementos do projeto – principalmente 
o estudo da democratização (Tilly, 2007) como processo dinâmico relacionado 
ao confronto político. Discutirei na próxima seção esses e outros silêncios 
fundamentais para a construção de uma agenda renovada no estudo das ações 
coletivas e dos movimentos sociais.  

PARA ALÉM DE TILLY: 

ABERTURAS, DESDOBRAMENTOS E NOVOS HORIZONTES

Sem o objetivo de fazer um repasso exaustivo à trajetória de Tilly, algo difícil 
devido à peculiaridade e vasto alcance de sua obra, buscou-se até aqui mapear 
de forma breve algumas de suas principais contribuições teórico-metodológicas 
para o estudo das ações coletivas, assim como narrar aquelas críticas e polê-
micas que levaram a autor a buscar, de forma individual ou coletiva, durante 
as últimas duas décadas, relatos mais dinâmicos e relacionais. Finalmente, a 
modo de conclusão, recuperaremos alguns debates com os quais Tilly dialogou 
– de forma direta ou indireta – ou chegou a criticar em algum momento, e que 
constituem, do nosso ponto de vista, desafios centrais para repensar a análise 
da ação coletiva e dos movimentos sociais contemporâneos.11 
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O primeiro desafio refere-se à necessidade de espacializar as ações coleti-

vas e os movimentos sociais. A obra de Tilly supõe uma tentativa de abordar os 
diferentes processos através de uma análise de longo prazo, onde a sociologia 
se encontra com a história de maneira forte, mas fragmentada. Tanto nas suas 
análises, como de forma mais ampla na teoria da mobilização dos recursos e 
principalmente nas teorias do processo político, os “eventos de protesto” se 
convertem em marco temporal de referência, os “ciclos de protesto” em ferra-
mentas para analisar períodos de alta mobilização social e as “oportunidades 
políticas” são entendidas frequentemente como oportunidades históricas (Miller, 
2000). No entanto, esta hegemonia do tempo provocou uma incapacidade das 
teorias das ações coletivas ocidentais em interpretar, de forma conciliada, os 
“espaços de protesto”, a dimensão geográfica inerente aos ciclos e a maior ou 
menor abertura de oportunidades políticas de acordo com os diferentes lugares. 

O espaço é, salvo raras exceções, visto como um mero contexto onde 
ocorrem as interações sociais, como um pano de fundo não problematizado e 
não como uma construção social (Lefebvre, 1974), que se reconstrói no tempo 
através da interação de diferentes atores e escalas (do local ao global, passan-
do por vários níveis intermédios). Assim como para Tilly a história e o tempo 
não são meros contextos, o lugar e o espaço devem ser entendidos como es-
feras de luta e elementos definidores do movimento social. Nos últimos anos, 
esse esforço analítico transcende o trabalho dos geógrafos e se insere em um 
spatial shift mais amplo nas ciências sociais e humanas, informando parte do 
debate pós-estruturalista e pós-moderno, e pressionando a reconsideração da 
importância do espaço dentro da teoria social (Soja, 1989; Harvey, 1989). Inda-
gado sobre este déficit, Charles Tilly ensaiou algumas respostas, assumindo 
a necessidade de repensar o papel do espaço nos estudos sobre o confronto 
político (Tilly, 2000), ao mesmo tempo em que repreende os geógrafos pelo fato 
de não integrarem suficientemente em suas análises sobre movimentos sociais 
os aportes do programa CP (Tilly, 2003). De fato, o diálogo interdisciplinar real 
e fértil, se produz poucas vezes e é fundamental, como veremos adiante, para 
uma reconstrução da agenda de estudo das ações coletivas e dos movimentos 
sociais. Só isto permitirá caminhar empiricamente na direção de um projeto 
de espacializar as ações coletivas, que deve ser filosoficamente substantivo e 
politicamente crítico, conjugando o tempo e a história com o espaço. Com esse 
horizonte, poder-se-á projetar uma consciência espacial nos estudos históricos 
e examinar criticamente as relações de poder e seus vínculos com os lugares 
(Elden, 2001). Isto é central para interpretar muitos movimentos sociais latino-
-americanos, fortemente territorializados e com lutas e disputas por terra, ter-
ritórios e territorialidades. No entanto, longe somente de uma visão territorial 
do lugar (cujo cúmulo de reflexões e estudos já é importante), proponho que 
estejamos dispostos também a levar a sério uma visão relacional do lugar, central 
para analisar, de forma espacializada, as relações entre os diferentes territó-
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rios, mediadas por redes, escalas e dinâmicas de difusão, típicas do ativismo 
contemporâneo (Bringel, 2011c). 

Isto nos leva a um segundo desafio inter-relacionado: a necessidade de 
uma abertura disciplinar no estudo das ações coletivas e dos movimentos sociais. 
A progressiva institucionalização do estudo dos movimentos sociais e da ação 
coletiva a partir da década de 1960 se produziu através de uma marcada hege-
monia de determinadas disciplinas, principalmente a sociologia, em diálogo 
com a ciência política, a história, a antropologia e a psicologia social. Foi se 
construindo um campo comum de discussão para os estudiosos do tema que 
contribuiu a decifrar várias perguntas como: por que as pessoas participam dos 
movimentos sociais? Como estão estruturados? Por que a participação aumenta 
em alguns casos, enquanto em outros diminui? Como interagem os movimentos 
sociais com outros atores sociais e políticos? Contudo, novas perguntas foram 
surgindo devido às importantes mudanças que aparecem a partir de inícios da 
década de 1990: a emergência de novos repertórios de ação coletiva, a amplia-
ção e interação das múltiplas escalas de atuação, a maior atenção analítica em 
zonas geográficas não-ocidentais, a utilização de internet e outras ferramentas 
tecnológicas como os telefones celulares, entre outros elementos. 

A resposta a estas perguntas exige uma imperiosa e complexa abertura 
disciplinar em que disciplinas como a geografia e as relações internacionais 
têm muito que contribuir. No primeiro caso, para captar, conforme mencionado 
anteriormente, as múltiplas espacialidades da ação coletiva e dos movimentos 
sociais para interpretar com maior profundidade as relações entre protesto, 
natureza e território, bem como as práticas espaciais dos movimentos. No se-
gundo, para aprofundar no estudo da dimensão internacional e transnacional 
da ação coletiva. Mais que isso: um enfoque integrador entre as perspectivas 
críticas da geografia e das relações internacionais permite uma resistência a 
um puro estadocentrismo e a articulação de alternativas para aquém e para 
além desse âmbito, considerando o sentido global do lugar (Bringel & Echart, 2008; 
Santos, 2002; Massey, 2005) e a superação de um nacionalismo metodológico, 
todavia imperante, inclusive quando o ativismo transnacional passa a ser o 
foco central da análise. Neste ponto, é importante ir além das posições hege-
mônicas do debate norte-americano (nucleado pelo clássico de Keck & Sikkink, 
1998), onde a dimensão internacional aparece amiúde de forma instrumental 
para “movimentos sociais” que têm suas estruturas de oportunidades políticas 
“fechadas” no âmbito doméstico, ou bem como uma escala relativamente rígida, 
onde dificilmente podemos traçar interações de escalas ou identificar atores 
cuja base de socialização não seja, prioritariamente, a nacional, como em alguns 
casos dos ativistas antiglobalização. Trabalhos como o de Von Bulow (2011) têm 
lançado novas pistas para o debate, mas ainda há um longo caminho por per-
correr para demonstrar que as “oportunidades políticas” não “saltam escalas” 
no vazio ou de forma teleológica (do local ao global, sempre nessa ordem) e, 
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por isso, torna-se central analisar tanto a construção social das ações coletivas 
transnacionais como as complexas geografias de suas interações. 

O terceiro desafio supõe uma abertura ainda mais ampla, de caráter episte-

mológico, sobre como conhecemos as coisas. Os períodos de grandes convulsões 
são momentos em que normalmente emergem questionamentos profundos. Foi 
assim na primeira grande crise sistêmica do século XX, que precedeu a atual 
crise global, quando no contexto da “grande depressão” de 1929 surgiu um im-
portante debate epistemológico que passa a questionar as bases tradicionais 
da ciência e seu modelo indutivo e positivista (Popper, 1934). Não é possível 
determinar ainda com precisão as consequências das turbulências globais atu-
ais, mas trata-se de um período de transição não somente paradigmática como 
também societária (Santos, 2005), que pode levar a rupturas maiores no terreno 
científico, ainda que estas sejam, por ora, difíceis de visualizar. Até o momento, 
nas ciências sociais, faz-se notar o crescente questionamento do caráter pa-
triarcal, racista e eurocêntrico da modernidade e suas formas de conhecimento, 
o que, consequentemente, permite vislumbrar a tentativa de construção de 
epistemologias alternativas (Bringel, 2011b). Contudo, devemos ser cautelosos. 
No campo de estudo das ações coletivas e dos movimentos sociais, isto não deve 
supor o abandono total de todas as teorias e ricas categorias prévias (sobretu-
do aquelas de caráter mais intermediário, como as propostas por Tilly), nem 
um “giro pós-colonial” cego, mas sim sua atualização crítica a partir de uma 
maior pluralização dos atores e centros que produzem conhecimento sobre os 
movimentos sociais, assim como a exploração de novos caminhos e interações 
da teoria crítica com as contestações sociais para além do ocidentocentrismo 
imperante (Bringel & Domingues, 2012). 

A interação do mundo militante com o mundo acadêmico na produção de 
conhecimento certamente não é um tema novo e no seio deste debate reside a 
clássica tensão entre aqueles que consideram que existe uma explicação cien-
tífica possível sobre a vida política (entre os que se encontram os partidários 
das “teorias da escolha racional”, cuja proposição olsiana afetou em grande 
medida o início dos debates sobre os movimentos sociais) e aqueles que, como 
nós, negamos esta possibilidade (construindo e reconstruindo, desde diferentes 
perspectivas, um amplo leque de motivações humanas). Nesta última linha, 
a ruptura principal consiste em atualizar as contribuições metodológicas e 
posturas epistemológicas de autores como Orlando Fals-Borba (1961, 1979), 
Rodolfo Stavenhagen (1971) e outros colegas latino-americanos que marcaram 
um ponto de inflexão já nos anos 1960, tanto nas formas de construir como de 
difundir o conhecimento científico de suas pesquisas, criando as bases para o 
que posteriormente seria conhecido como “pesquisa-ação-participativa”.

A atualização crítica do legado desses e outros autores/debates passa, 
na atualidade, em primeiro lugar, por desconstruir os discursos hegemônicos 
(muito difundidos, por certo, nos círculos “latino-americanistas” da Europa e dos 



57

artigo | breno bringel

Estados Unidos) de que isso foram “águas passadas” de uma América Latina dos 
anos 1960 e 1970 que padecia uma “sobreideologização dos cientistas sociais”. 
Trata-se de uma crítica parcial de grupos que na atualidade não questionam 
a privatização da educação nem a “sobrevalorização do quantitativo” e certa 
tecnificação da atividade intelectual. A especialização do saber e a profissio-
nalização das ciências sociais na região nas últimas décadas foram positivas 
e contribuiu para o desenvolvimento do campo acadêmico, mas também con-
tribuiu para um distanciamento entre o saber acadêmico e o compromisso 
militante (Svampa, 2008: 25). Isto vem sendo questionado de forma incipiente 
na última década, a partir da emergência de vários movimentos sociais mais 
autorreflexivos sobre suas próprias práticas, e que reivindicam um diálogo de 
saberes e a criação de espaços mistos (acadêmico-militantes) de reflexão. Em 
várias de suas dimensões, os movimentos sociais são como icebergs, com gran-
de parte da sua vida acontecendo por debaixo da superfície visível (Clemens 
& Hugges, 2002: 212). Captar essas dimensões invisíveis para um “analista de 
escritório” (que normalmente tem como foco somente os aspectos visíveis da 
ação coletiva, ou seja, sua dimensão exógena) é fundamental. Porém, também 
é importante ir além do modelo de “interação dentro da objetividade” de mo-
delos como a “intervenção sociológica” (Touraine, 1978, 1982), para assumir que 
é possível e necessário conciliar o compromisso militante e a análise da vida 
social, sempre que a opção seja uma proximidade, empatia e trabalho com os 
movimentos sociais que não suponha uma cegueira analítica que se limite a 
reproduzir a voz dos atores sociais em vez de produzir conhecimento crítico. 

Se cruzarmos os três desafios mencionados, possivelmente consigamos 
respostas mais completas e complexas para interpretar a ação coletiva e as 
práticas dos movimentos sociais. Neste sentido, a abertura epistemológica, 
disciplinar e a inserção de uma sensibilidade espacial podem contribuir a bus-
car respostas a outros desafios teóricos contemporâneos, tais como: de que 
maneira pensar a dimensão internacional e transnacional da ação coletiva? 
Contribuem essas aberturas e o enfoque espacial para superar o nacionalismo 
metodológico? Como analisar a democracia e a democratização, em sua relação 
com os movimentos sociais, para além do Estado territorial? Como construir 
interpretações teóricas sobre os movimentos atuais, sem negligenciar a im-
portância do corpus produzido pelas teorias dos movimentos sociais há mais 
de cinquenta anos, mas ao mesmo tempo desvinculando-se do eurocentrismo 
e de modelos estático-estruturais? Quais são as referências de interpretação 
e transformação da realidade que emergem das práticas e discursos dos ato-
res/sujeitos sociais contemporâneos? E finalmente, outra indagação, de corte 
conceitual, que me parece ainda mais decisiva: quais são os novos sentidos e 
significados que vêm sendo dados hoje às noções de “militância”, “mobilização”, 
“engajamento”, “ativismo” e “movimento social”? Não é possível responder 
aqui a essas amplas perguntas, já que todas elas exigem um grande esforço de 
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reinterpretação e atualização das teorias das ações coletivas e dos movimen-
tos sociais a ser desenvolvido em trabalhos futuros. De qualquer forma, seja 
qual for o caminho escolhido na busca de respostas a estas e outras questões 
relacionadas, Tilly pode (e deve) ser tomado como uma referência iniludível, 
tanto por seus importantes aportes ao debate, brevemente assinalados neste 
texto, como por sua capacidade de relacionar o debate dos movimentos sociais 
com campos afins e reformular constantemente suas próprias ideias. Além 
disso, combater o ocidentocentrismo não significa negar a produção acadêmica 
ocidental, da qual certamente Tilly ainda terá muito que contribuir às nossas 
discussões, embora já não esteja entre nós.

Artigo recebido para publicação em fevereiro de 2012.  
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 NOTAS

1 Versões preliminares deste artigo foram apresentadas em 
dois encontros: o International Workshop Tribute to Charles 

Tilly, celebrado nos dias 7 e 8 de maio de 2009 em Madri; e 
o XIV Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado entre os 
dias 28 e 31 de julho de 2009 no Rio de Janeiro. Agradeço os 
comentários dos colegas participantes nas mesas-redondas 
de ambos os eventos, assim como a Carlos R.S. Milani e 
Carlos  A. Costa Ribeiro pelas sugestões a uma versão prévia 
desse texto. Sid Tarrow, por seu diálogo sobre os rumos do 
projeto Contentious politics, e José Maurício Domingues e 
demais pesquisadores do Netsal (Iesp-Uerj), pelos debates 
constantes, certamente enriqueceram este texto e estão 
isentos de qualquer responsabilidade pelos meus possíveis 
erros. Finalmente, gostaria de agradecer os comentários de 
um parecerista anônimo da revista Sociologia & Antropologia. 

2  Utilizamos como fonte para a reconstrução detalhada de 
sua bibliografia um CV completo elaborado por Tilly alguns 
meses antes de seu falecimento. A variação do número de 
artigos citado deve-se a que alguns deles, não incluídos 
neste cômputo, são versões ligeiramente modificadas do 
original, publicados em outros idiomas. Uma lista detalhada 
sobre a produção de Charles Tilly pode ser encontrada no 
último capítulo do livro editado por Funes (2011), uma ex-
celente homenagem ao autor publicada em Madri quando 
já havíamos terminado de redigir a primeira versão esse 
texto. 

3  Nem sequer a publicação de alguns textos do autor em 
Portugal (caso do livro As revoluções europeias: 1492-1992, 

publicado pela Editorial Presença em 1996) contribuíram 
para suprir esse déficit entre os países de língua portuguesa. 

4  Sessões, mesas-redondas e grupos de trabalho organizados 
por mim e por Maria da Glória Gohn em eventos nacionais 
(Sociedade Brasileira de Sociologia) e internacionais (Asso-
ciação Internacional de Sociologia, Associação Internacional 
de Ciência Política e Associação Latino-Americana de So-
ciologia) realizados no Brasil nos últimos anos confirmam 
essa tendência. Além dos dossiês mencionados, muitos 
outros têm insistido recentemente na renovação do debate 
sobre os movimentos sociais no Brasil (ver, por exemplo, 
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Sociedade & Estado, 2006, 21/1; Caderno CRH, 2008, 21/54; 
Ciências Sociais Unisinos, 2011, 46/1), alguns deles com uma 
perspectiva mais tillyana (Sociologias, 2011, 13/28). 

5  Em Gohn (1997) ainda encontramos uma das melhores sis-
tematizações deste debate que dividiu as teorias dos movi-
mentos sociais até o início da década de 1990. Ver também 
Neveu (1996). 

6  Para um ótimo balanço do debate sobre a sociedade civil 
nessa década, ver Gurza Lavalle (2003).

7  Esta estratégia metodológica foi se aperfeiçoando com o 
tempo. No início se caracterizava pelo registro dos eventos 
de protesto, principalmente a partir dos meios de comu-
nicação. Em alguns casos, Tilly também utilizava arquivos 
policiais e judiciários para a reconstrução histórica de pro-
testos extralegais ou mais “rupturistas”. Contudo, ambos 
os recursos rapidamente demonstraram seus limites, já 
que mostram uma versão parcial (institucional e elitista) 
dos protestos, além de analisar somente a parte visível das 
ações coletivas (o que Melucci, 1989a, denominaria poste-
riormente como “a miopia do visível”, ou seja, um enfoque 
se concentra exclusivamente nos aspectos mensuráveis 
da ação coletiva). Esses limites levaram a que Tilly e vários 
autores vinculados à escola norte-americana incorporassem 
muitas outras variáveis para a reconstrução histórica das 
ações coletivas, tais como a análise de documentação de 
organizações, os marcos interpretativos ou os resultados 
das mobilizações. Para aprofundar neste debate ver Clemens 
& Hughes (2002).

8  De forma similar à forte influência de Le Bon no caso norte-
-americano, também houve na América Latina, no início do 
século XX, uma vasta literatura que relacionava a sociedade 
e as “massas” ao patológico, ainda que, neste caso, não se 
estabelecia uma relação tão direta com as motivações das 
mobilizações sociais, mas à própria população excluída e à 
mestiçagem de forma mais geral. Ver, por exemplo, os textos 
dos argentinos Álvarez (1899) e do boliviano Arguedas (1909), 
cujos títulos, Manual de patologia política e Pueblo enfermo, 
respectivamente, são bastante ilustrativos.

9  Aproveito para fazer um importante parêntese termino-
lógico. As traduções mais habituais do termo “contentious 
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politics” tem sido “política contenciosa”, “litígio coletivo” 
e mais recentemente “confronto político”. Em espanhol, 
o termo tem sido traduzido como “política contenciosa” ou 
como “contienda política”. Cremos que a tradução mais satis-
fatória seria a de “confronto político” ou inclusive “política 
contestatória”, assim como termos contend/contention como 
“contestar ou confrontar” / “contestação ou confronto”, já 
que, em nossa opinião, estas acepções preservam melhor 
o sentido de oposição, conflito e reivindicação intrínseco a 
este projeto coletivo de pesquisa, em detrimento do sentido 
mais jurídico de “política contenciosa” (que poderia resultar 
confuso) ou do sentido demasiado generalista de “litígio 
coletivo” ou “contenda política” (como disputa entre vários). 

10 Ver também, a modo de nova autocrítica, o número especial 
da revista Mobilization, publicado em 2011, dez anos após a 
aparição de Dynamics of contention. 

11 Entre os estudiosos dos movimentos sociais parece haver 
uma sensação compartilhada de que nos encontramos re-
almente em um momento de muitos desafios teóricos (e 
políticos). São várias as tentativas recentes de sistematizar 
algumas destas novas orientações e caminhos. No caso 
latino-americano, destaca-se, entre outros, os trabalhos 
recentes de Bringel & Gohn (2012), Bringel & Domingues 
(2012), Falero (2012), Gohn (2008), Seoane, Taddei & Algranati 
(2006), Svampa (2010). 
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Resumo: 
Apesar de sua prolífica obra e importantes contribuições 
para as ciências sociais, em particular para a sociologia 
e a história, e da recente reativação do debate sobre os 
movimentos sociais no Brasil, o diálogo sistemático com 
o autor Charles Tilly ainda é tênue no país. Este artigo 
oferece uma discussão crítica do seu legado no estudo 
das ações coletivas, de forma geral, e dos movimentos 
sociais, de maneira mais específica, a partir de uma tripla 
direção: primeiro, “com Tilly”, resgatando suas contribui-
ções teórico-metodológicas clássicas neste campo; segun-
do, “contra Tilly”, discutindo tanto as principais críticas 
recebidas e controvérsias com outras teorias, escolas e 
autores, como a busca de respostas renovadas por parte 
do autor; e, finalmente, “para além de Tilly”, assinalando 
alguns elementos centrais em sua trajetória coletiva e obra 
mais recente, para além dos quais é preciso avançar. No 
decorrer desse percurso histórico e teórico, o texto se engaja 
em uma discussão mais ampla sobre a reconfiguração das 
ações coletivas e dos movimentos sociais como campo de 
pesquisa na atualidade. 

Abstract:
Despite his prolific work and relevant contributions to the 
Social Sciences, particularly to Sociology and History, and 
the recent revival of the debate about social movements in 
Brazil, a systematic dialogue with the author Charles Tilly 
is still incipient in the country. This article offers a critical 
discussion of Tilly’s legacy in the study of collective actions, 
in general, and of social movements, more specifically, 
divided into three steps: first, “with Tilly”, recuperating 
his classical theoretical and methodological contributions 
in this field; second, “against Tilly”, discussing the most 
important criticism of his work, controversies with other 
theories, schools and authors, as well as Tilly’s attempts 
at seeking new answers to his questions; finally, “beyond 
Tilly”, highlighting central elements of his collective tra-
jectory and seeking to reach beyond his most recent work. 
In the course of its historical and theoretical analysis, this 
article engages in a broader discussion about the ongoing 
reconfiguration of collective actions and social movements 
as a field of study. 

Palavras-chave:  
Ações coletivas; 

Teorias dos movimentos 
sociais; Charles Tilly; 

Confronto político; 
Sociologia política.

Keywords:
Collective actions; 

Social movements theories; 
Charles Tilly; 

Contentious politics; 
Political sociology.
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A INVENÇÃO DO “SOCIAL” 1 E A NORMATIVIDADE 
DAS CIÊNCIAS SOCIAIS: DILEMAS CLÁSSICOS E 
TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

Este artigo analisa a pertinência teórico-prática fundante da Sociologia na mo-
dernidade,2 diante do dilema de empobrecimento em massa dos trabalhadores, 
que envolve uma dupla consequência epistemológica: o papel da Sociologia na 
crítica social, ao contrapor-se ao utilitarismo de uma sociedade organizada em 
torno do “interesse”;3 e o papel racionalizador da Sociologia na estruturação das 
sociedades urbano-industriais pela busca do conhecimento objetivo. 

O uso da noção de modernidade, neste artigo, refere-se a um tempo 
histórico de mudança social organizado com base no progresso técnico e em 
novas formas de regulação social inerentes à ordem urbano-industrial capi-
talista. A noção contém um valor moral contra a tradição, pelo imperativo 
da Razão (Touraine, 1992). Observando a transição dos diversos sistemas de 
proteção social na Europa no século XIX, autores como Alexis de Tocqueville 
(1958) e George Simmel (1988) analisaram a passagem dos regimes de proteção 
privados, próprios à caridade cristã e à filantropia, para a institucionalização 
de um sistema de proteção em termos da responsabilidade pública do Estado 
moderno, e suas implicações sobre a condição da cidadania e a posição dos 
beneficiários da assistência na estrutura social.

O uso da noção de “invenção social”, inspirada no título homônimo do 
livro de Jacques Donzelot (1994), busca apreender o conjunto de intervenções 
públicas (direito e políticas sociais) na passagem de regimes de proteção pri-
vados (próprias ao Antigo Regime)4 para a construção dos sistemas de  proteção 
social  implementados pelo Estado, e assentados no direito, em diversos países 
da Europa no século XIX. Neste artigo, mais que a descrição dos sistemas de 
proteção sociais, a expressão tem caráter heurístico, teórico e metodológico: 
ela se refere tanto à natureza de um processo histórico, no qual se processa-
ram formas específicas de encaminhamento da assistência aos mais pobres, 
mas também um processo de conhecimento e desvelamento crítico da ordem 
social, que discute as possibilidades da política. De acordo com princípios da 
ideologia liberal, na sociedade industrial capitalista o indivíduo poderia trans-
cender as suas próprias condições materiais (de pobreza) e responsabilizar-se 
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pela sua própria vida por meio do “trabalho” e do uso da “Razão”5: é o sentido 
da “emancipação do indivíduo” da perspectiva liberal, cuja crítica mais con-
tundente foi formulada por Karl Marx & Friedrich Engels, no século XIX. Esse 
dilema implicou desafios epistemológicos à Sociologia, na modernidade, consi-
derando a dimensão cultural e histórica que institui a prevalência desta ciência 
na organização da sociedade. 

O artigo problematiza a emergência da questão social clássica como 
questão pública, entendendo “a produção em massa de trabalhadores empobre-
cidos” como um problema de interesse geral, cujo encaminhamento resultou de 
embates e lutas, sustentados em concepções e normas de justiça e de equidade 
social, entre forças sociais e políticas distintas (liberais e socialistas) à época. 
Esse debate traz implícitas demandas normativas da cidadania, com base nos 
valores da equidade e do bem-estar material, mas envolve, também, princípios 
de racionalização, pela institucionalização da assistência e do seguro social aos 
membros da comunidade política, pelo Estado. 

Essas concepções e princípios determinaram formas históricas singulares 
de intervenção do Estado na área social, mais amplas ou mais restritas, na regu-
lação do conflito de interesses entre as classes, com base na gestão e organização 
da economia, pela redistribuição. Neste sentido, a análise desloca-se de regimes 
políticos específicos de países europeus, para assumir a natureza de um para-
digma mais geral do estado de bem-estar, entre democracia e socialismo, que 
orienta as formas encontradas para diversos países6 no encaminhamento da 
questão social em regimes de proteção particulares. A concepção de um “Estado-
-providência” (Rosanvallon, 1981) passou gradativamente a se referir a diversos 
sistemas de proteção social criados no contexto da sociedade industrial da Europa, 
que buscavam efetivar diferentes graus de justiça e legitimidade, especialmente 
mediante a capacidade de redistribuição da renda. Seria a organização política 
da “desmercantilização” do trabalho pelo acesso ao seguro e a um conjunto de 
benefícios, na forma de prestações sociais (Esping-Andersen, 1990).

A dimensão pública da questão social implicou gradativamente o apri-
sionamento da razão iluminista de bem-estar pela Razão instrumental, que 
encobre processos de dominação, como analisa Habermas (1987). Para recolocar 
o potencial emancipatório da Razão iluminista ele adota o ponto de vista da ação 

comunicativa pela qual os conflitos intersubjetivos, a ação política e os princípios 
racionais revitalizam as decisões na esfera pública e orientam os conteúdos 
normativos do mundo da vida.7 Habermas faz uma crítica contundente à crescente 
instrumentalização do sistema na modernidade, por restringir a dimensão nor-
mativa exclusivamente à instância técnica, mas acabou reconhecendo o papel do 
direito como mediador relevante entre o mundo da vida e o sistema. Essa crítica 
é formulada por Arendt (1983) neste artigo, ao refletir sobre a formulação da 
questão social. Por outro lado, essa mesma crítica fundamenta o nosso debate 
sobre a passagem de uma perspectiva mais universalista dos direitos sociais 
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para a adoção de um modelo residual e estratégico orientado para a alocação 
dos benefícios sobre os mais necessitados, que, no contexto contemporâneo 
vem assumindo prevalência nas reformas do Estado social em diversos países. 

O desdobramento dessas questões obedece ao seguinte percurso: em 
primeiro lugar, o artigo situa conceitualmente os significados da expressão “in-
venção do social”, caracterizando-a como uma noção híbrida entre a sociedade 
civil e a sociedade política, que encaminha a passagem da proteção social para 
o âmbito de uma responsabilidade pública. Apresenta a grande invenção da 
propriedade social de usufruto privado, caracterizado pelo sistema de seguro e 
conclui acentuando duas perspectivas distintas de segurança social: uma liga-
da ao direito à vida e à reprodução social; e, a segunda, associada à segurança 
civil, que acentua um caminho repressivo da ordem social. Na segunda parte, 
o artigo discute o fundamento moral normativo da sociedade liberal orienta-
do pelo “interesse”, contrapondo a crítica social do homo sociologicus ao homo 

œconomicus. Mostra como as ciências sociais estão diretamente implicadas na 
modernidade pelo seu papel racionalizador, quando associado à funcionalidade 
das instituições modernas, o que traz consequências teóricas e políticas. A ter-
ceira parte apresenta os principais diagnósticos clássicos sobre o fenômeno da 
pobreza, como uma categoria relevante do homo sociologicus, mostrando o caráter 
controverso, político e não essencialista da abordagem da questão social como 
questão pública. A análise mostra a passagem dos dispositivos normativos da 
modernidade para a regulação das políticas sociais. 

Na sequência, o artigo sistematiza algumas ambivalências da noção de 
“social” como um campo de regulação não mercantil, mas também referido aos 
sujeitos e trabalhadores empobrecidos, concluindo com a formulação crítica da 
tecnificação da política, levantada por Arendt. Na conclusão, o artigo introduz 
algumas inflexões da reforma do Estado social nos anos 1990 e 2000, que envolve 
ruptura da relação entre proteção, trabalho e solidariedade nacional e apresenta, 
de forma introdutória, alguns paradigmas contemporâneos que enfrentam o 
dilema da flexibilização das relações de trabalho e a garantia do direito uni-
versal à proteção pela adoção de uma política de renda mínima da cidadania.

A QUESTÃO SOCIAL COMO A INVENÇÃO SOCIAL

Consideramos “invenção social” a criação de condições sociais, políticas e 
institucionais implícitas às instituições do Estado moderno, como os direitos 
e políticas sociais, que acompanharam as regulações do mercado de trabalho 
na formação das sociedades urbano-industriais na Europa. Assumimos esta 
perspectiva a partir da obra clássica de Karl Polanyi A grande transformação 
(2000), que reconstitui um conjunto de regulamentações protetoras voltadas 
para compensar as contradições de um mercado de trabalho livre, o qual, apesar 
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dos benefícios gerados, não conseguia superar a destruição e degradação social 
implícitas à sua constituição, na sociedade inglesa:

[...] o mercado de trabalho foi o último dos mercados a ser organizado sob o novo 

sistema industrial, e esse passo final só foi tomado quando a economia de mercado 

foi posta em marcha e a ausência de um mercado de trabalho provou ser um mal 

ainda maior para o próprio povo comum do que as calamidades que acompanhariam 

a sua introdução. No final, o mercado livre de trabalho, a despeito dos métodos 

desumanos empregados em sua criação, provou ser financeiramente benéfico para 

todas as partes envolvidas.

Entretanto, agora surgira o problema crucial. As vantagens econômicas de um 

mercado livre de trabalho não poderiam compensar a destruição social que ele 

acarretaria. Tiveram que ser introduzidas regulamentações de um novo tipo para 

mais uma vez proteger o trabalho, só que agora, contra o funcionamento do próprio 

mecanismo de mercado. Embora as novas instituições protetoras – sindicatos e 

leis fabris – fossem adaptadas, tanto quanto possível, às exigências do mecanismo 

econômico, elas interferiam com sua auto-regulação e finalmente destruíram o 

sistema (Polanyi, 2000: 99).

O entendimento dessas mudanças em termos de “invenção social” não 
significa uma nominação de Karl Polanyi a estes processos, mas destaca a capa-
cidade heurística desta expressão para dar conta da construção histórica de um 
conjunto de intervenções públicas (direito e políticas sociais) que envolveram 
a passagem de regimes de proteção privado para a construção dos sistemas de 
proteção social implementados pelo Estado.  

Essa expressão foi usada por Jacques Donzelot (1984) para analisar o pro-
cesso de constituição do Estado e sua mediação na efetivação dos direitos civis 
e sociais na ordem republicana francesa, com vistas a compatibilizar o interesse 
individual com o interesse coletivo e para proteger os trabalhadores quanto 
aos riscos imprevistos no âmbito da nova organização do trabalho capitalista.

O primeiro aspecto da questão social consiste [...] numa dramática revelação da 

ambivalência inerente ao conceito fundador da República, o da soberania – a ponto 

de tornar impossível qualquer determinação clara da esfera legítima de interven-

ção do Estado: atribuindo ao mesmo tempo a todos e a cada um a fonte de toda 

autoridade, a soberania faz, por consequência, oscilar o papel do Estado entre o 

tudo ou o nada. [...] A questão é, então, encontrar um princípio estável de governo, 

próprio a conter essa oscilação e a definir claramente as atribuições do Estado e 

seus limites, para que a República perdure (Donzelot, 1994: 73; as referências dos 

títulos em francês foram traduzidas pela autora).

A Revolução Francesa, ao romper com um sistema político de privilégios 
e protagonizar a instauração de uma sociedade de indivíduos, assume, desde o 
século XVIII, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a tarefa 
de encaminhamento de uma política social, que foi tornando a caridade e a 
assistência clerical cada vez mais aleatória. À esta época, “o frágil equilíbrio 
necessário para tornar a solidariedade eficaz, entre a riqueza e a pobreza, en-
tre a generosidade e o sofrimento, se torna a cada dia mais difícil e ilusório. 
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Aumenta a miséria, e a caridade organizada de forma privada nada pode fazer, 
já que é insuficiente e mal distribuída”, analisa  Gonçalves (2009: 17) a partir 
de textos históricos da época.8 

A esses processos institucionais, que se propagaram por toda a Europa, 
agregamos analiticamente os dilemas fundantes da grande ambição sociológica 
na formulação de um conhecimento crítico e normativo dessa ordem social 
burguesa, à época organizada em torno do “interesse” e que teve em Marx o 
seu maior crítico. Nesse sentido, os fenômenos da pobreza em massa dos tra-
balhadores e as desigualdades sociais, que emergem no contexto da sociedade 
da abundância, constituem-se nas manifestações empíricas sobre as quais se 
explicita grande parte da crítica social na modernidade, confrontados ao mito 
do progresso e ao valor moral implícito à “norma do bem-estar material” das 
sociedades capitalistas. Questão social e questões sociológicas se entrelaçam 
em movimentos reflexivos.

Diante da incompatibilidade dos interesses diversos a sociedade respon-
deu com a noção da solidariedade. Essa noção influenciou a linguagem intelec-
tual de juristas, sociólogos e historiadores, fazendo autonomizar a dimensão 
social, numa ordem social e pública que oscilava entre duas forças sociais: a do 
liberalismo e a do marxismo. Nesse sentido, a “invenção do social”, teorizada 
por Durkheim pela noção de solidariedade dos laços sociais,9 traduzia esses 
mecanismos sociais e institucionais que permitiam relativa coesão social à 
ordem social burguesa, de caráter instável, dadas as contradições e conflitos 
subjacentes às classes na ordem socioeconômica e política capitalista. 

É no campo contraditório entre as utopias solidaristas e socialistas e as 
formas concretas desagregadoras do progresso material inerente à reprodução 
da ordem socioeconômica das sociedades capitalistas, particularmente a degra-
dação e empobrecimento das classes trabalhadoras, confrontada ao princípio 
liberal de emancipação dos sujeitos, que a questão social emerge como questão 

pública, e o seu encaminhamento na forma institucional do seguro expressa uma 
“inovação social”, voltada para mediar as contradições entre as classes e gerar 
pontos de interseção das instâncias econômica, política e da ordem familiar, 
no contexto das sociedades industriais modernas do século XIX.

Esta solução representou uma resposta da sociedade do século XIX (na 
Europa) à crítica marxista sobre o caráter formal da igualdade e da liberdade 
política, do ponto de vista da democracia liberal. Diante das desigualdades 
socioeconômicas e da degradação das condições de trabalho, os socialistas 
indagavam, entre outras questões: em que medida o indivíduo que não come 
e não dispõe de meios para ganhar a vida é um sujeito verdadeiramente livre 
(Schnapper, 1991)?

Polanyi analisava que a fome, vivenciada pelo conjunto dos trabalhadores 
na emergência das manufaturas, é um fator propício à sujeição e dependência 
dos trabalhadores aos proprietários: 
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[...] a fome não é apenas uma pressão pacífica, silenciosa e incessante, mas, como 

a motivação mais natural para a diligência e o trabalho, ela se constitui no mais 

poderoso dos incentivos. Quando satisfeita pela livre generosidade de outrem, ela 

cria os fundamentos mais seguros e duradouros para a boa vontade e a gratidão. 

O escravo deve ser compelido a trabalhar, mas o homem livre deve ter seu próprio 

julgamento e critério; deve ser protegido no pleno gozo do que tem [...] (Polanyi, 

2000: 140).

Robert Owen, um dos pensadores ingleses que analisara detidamente 
a sociedade industrial, diante das condições de degradação e pauperização 
dos trabalhadores, tanto os da cidade como os das aldeias, avaliou: “eles estão 
agora numa situação infinitamente mais degradante e miserável do que antes 
da introdução dessas manufaturas, de cujo sucesso depende agora sua mera 
subsistência” (apud Polanyi, 2000: 156). Ele enfatiza mais a degradação e a miséria 
que os rendimentos e aponta como causa dessa degradação as formas de depen-
dência desses indivíduos à fábrica para a mera subsistência. Assim, mais que 
um problema econômico, Polanyi destaca na fome um problema social, devido à 
condição de exploração do trabalho, reconhecendo, entretanto, que, “a despeito 
das condições de exploração, eles [os trabalhadores] estavam financeiramente 
melhor que antes” (Polanyi, 2000: 157). 

As condições de exercício da democracia, diante da crescente pauperi-
zação dos trabalhadores, ao final do século XIX, em toda a Europa, deram lugar, 
portanto, a uma “invenção social” assentada não mais sobre uma solidariedade 
de vínculos primários, mas na ideia de uma solidariedade nacional, que só po-
deria ser vivida num regime de liberdade, e que, àquela época, se projetou na 
construção do Estado-providência, na França. Aron (1969) considerou que os 
direitos sociais e o direito-liberdade não se contrapõem, mas são complemen-
tares, sendo os direitos sociais uma condição para o exercício da liberdade, ou 
seja, uma condição para a liberdade política.

No pós-Guerra, essa concepção de proteção social evoluiu para a formação 
do estado de bem-estar social, assentada na ideia do seguro obrigatório em di-
versos países do mundo sob a base do contrato, cujo modelo implica a cotização 
prévia dos trabalhadores para o seu usufruto futuro, quando perdem parcial ou 
definitivamente a capacidade de trabalho. 

A INVENÇÃO DA PROPRIEDADE SOCIAL DO ESTADO: 

A PROPRIEDADE DA “TRANSFERÊNCIA” E DA REDISTRIBUIÇÃO

Na vigência da ordem liberal, como garantir a todos os cidadãos o direito a um 
bem-estar social mínimo? Esta seção apresenta a solução clássica da questão 
social encaminhada por diversos países da Europa, com base na “invenção da 
seguridade”, que singulariza a construção de um patrimônio social com usufruto 
privado.
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Efetivamente, na nova ordem industrial de “homens livres”, mas sem 
propriedade, os indivíduos têm necessidades pessoais que precisam satisfazer 
por meios pessoais, por exemplo, continuar a se alimentar, a morar, mas eles não 
dispõem de patrimônio privado. Esse dilema vai orientar a criação das instituições 
modernas, o estabelecimento das novas mediações sociais e institucionais na 
reprodução da sociedade, com a formação do Estado social, na forma de disposi-
tivos institucionais de direitos e políticas de caráter social, como analisa Castel 
(1995). Esta concepção distingue-se da percepção dos liberais que consideram a 
propriedade privada o único fundamento da ordem social.

O dilema era o seguinte: pode existir um patrimônio de usufruto pessoal, 
mas que não seja privado? Ou, dito de forma inversa: um patrimônio que tenha 
um caráter social, mas seja de uso privado? A resposta a essa questão foi encon-
trada em Hammond (apud Castel, 1995: 310) por meio das prestações do seguro 
obrigatório: um patrimônio cuja origem e regras de funcionamento são sociais, 
mas que são, de fato, funções de um “patrimônio privado”. Esta dimensão social 
da propriedade operada pelo Estado nunca foi aceita pelos liberais, pois envol-
veria para eles um risco à propriedade privada, e limitaria a acumulação, pois a 
instituição da propriedade social do Estado social intervém sobre o mercado, 
ainda que a concepção do seguro contributivo esteja apoiada sobre um prin-
cípio contratualista, condicionado pela cotização prévia para usufruto futuro.

Diante do papel mediador do Estado na sustentação do seguro social, 
Castel (1995) analisa a “propriedade de transferência” do Estado social. O pagamento 
das cotizações constitui uma obrigação inevitável, mas abre um direito inaliená-
vel. A propriedade do “assegurado” não é um bem vendável, mas é limitada por 
um sistema de constrangimentos jurídicos e as prestações são liberadas pelas 
agências públicas. É uma propriedade para a segurança ou garantia, e distingue-se 
da “providência” ou “benevolência” de uns em relação a outros. O Estado nacional 
assume a institucionalidade dessa forma de proteção social e de guardião de uma 
nova ordem de redistribuição de bens sociais. Castel reconhece na propriedade de 
segurança mediada pelo Estado um ponto de partida de uma teoria da regulação 
sob a forma de uma socialização das rendas, que vai se constituir cada vez mais 
numa parte importante das rendas socialmente disponíveis.

O encaminhamento da questão social, pressionada pelas lutas políticas 
dos trabalhadores, representa assim uma dimensão estruturante da ordem 
social capitalista, e significa, ao mesmo tempo, uma “política possível” diante 
das contradições das forças sociais, no sentido de minimizar as condições de 
exploração da força de trabalho e garantir aos trabalhadores, no campo dos 
direitos sociais, suas condições de reprodução contra os riscos advindos dos 
períodos de inatividade por idade ou doença. Esta solução contribuiu em parte 
para reduzir as desigualdades socioeconômicas (entre proletários e proprietá-
rios) pela redistribuição de riquezas e acesso dos trabalhadores e suas famílias 
aos direitos sociais básicos na defesa da vida. 
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Considerando o papel estruturante e mediador da seguridade diante das 
contradições entre o econômico e o político na ordem social burguesa, pode-
-se associar a “invenção” da seguridade social como um “fato social total”, no 
sentido atribuído por Marcel Mauss. Este compreendeu a vida social essencial-
mente como um sistema de prestações e contraprestações que obriga a todos 
os membros da comunidade, da perspectiva de um paradigma da solidariedade. 
Diferentemente da dimensão contratualista do seguro assentada na contrapar-
tida das prestações econômicas, a crítica antiutilitarista inspirada na tradição 
de Mauss, quando aplicada à responsabilidade pública das prestações do Estado, 
questiona toda tentativa de limitar as motivações humanas apenas à moral do 
interesse ou à hegemonia da economia de mercado, na produção do bem-estar 
social. Essa perspectiva de Mauss constrói as bases para se repensar alternativas 
contemporâneas da relação entre proteção, trabalho e solidariedade social, a 
exemplo do debate atual sobre a instituição da renda básica universal com base 
no paradigma da dádiva, como apresentamos ao final. 

A NOÇÃO OBJETIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL: 

RESPONSABILIDADES COLETIVAS E DIREITOS SOCIAIS 

O encaminhamento da questão “social”, através da seguridade, corresponde, 
para Donzelot (1994) a uma “invenção” híbrida, construída na interseção do civil 
e do político (liberdades políticas e igualdade social), associada à preocupação 
de neutralizar as contradições existentes no âmbito da sociedade civil e mer-
cantil, produzidas nas sociedades capitalistas industriais e que se opõem ou 
questionam o imaginário político ou a utopia da modernidade e o seu horizonte 
iluminista do “progresso”.  

Essa “inovação social” implica, portanto, uma transição histórica que 
envolveu tanto avanços na construção de um sistema teórico e autorreflexivo 
sobre a sociedade (a Sociologia), como princípios normativos e de ação assen-
tados numa moral de solidariedade, orientada segundo o princípio de igualdade 
para todos, e que se legitimou pela necessidade de minimizar o conflito social 
para além do sonho republicano de uma sociedade voluntarista e criação de 
instituições modernas. 

No âmbito institucional, passou-se de um regime baseado na responsa-
bilidade individual e fundado no direito civil para um regime de solidariedade 
assentado num contrato social e fundado na noção de direito social (Ewald, 
1986), mediante um conjunto de leis relacionadas às condições do trabalho e 
à proteção aos trabalhadores que perderam a capacidade do uso da força de 
trabalho (doenças, invalidez, desemprego, velhice, acidentes etc.). 

Assim, a noção de responsabilidade social, antes restrita ao âmbito da 
moral caritativa individual, passa a uma noção coletiva da proteção social. Ou 
seja, o direito social criou as condições de intervenção do Estado na prevenção de 
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perigos que ameaçam a sociedade, e consolidou o princípio de uma responsabi-
lidade pública institucionalizada10 no Estado social. Este mecanismo assenta-se 
na instauração de uma propriedade social (mas de uso pessoal) para o conjunto 
dos cidadãos e se distingue da noção de propriedade privada liberal. Mas o di-
reito que protege os trabalhadores das condições de vulnerabilidade e risco é, ao 
mesmo tempo, um direito de todos, e mesmo restrito à uma matriz corporativa 
influencia o conjunto da sociedade na expansão dos direitos sociais, ampliando 
gradativamente o papel do Estado pelas transferências via políticas públicas.

A instituição do direito social (com base no “cálculo do seguro” e no 
contrato social) acompanha, portanto, essa “invenção” e busca proteger os indi-
víduos contra os prejuízos e riscos advindos da nova divisão social do trabalho no 
regime capitalista. Essa formulação de direitos à proteção avançou de uma ideia 
generalizada de direitos civis para outra, do nosso Direito, nosso direito social, que 
define compensações para os trabalhadores e suas famílias, diante dos prejuízos 
e riscos a que estavam submetidos, em face da divisão social do trabalho, como 
explicita Donzelot (1994: 11). Esses direitos sociais contrapõem-se ao direito de 
propriedade e subvertem de alguma forma o princípio de subordinação implí-
cito aos contratos de trabalho. Eles socializam de alguma forma a economia e 
reforçam a integração social das famílias trabalhadoras, num contexto em que 
a propriedade privada os separa. Buscam assegurar o ideal do “pertencimento 
igualitário”, no âmbito da ordem política, na garantia desses direitos, apesar das 
reconhecidas e profundas desigualdades na matriz socioeconômica. Assim, ao 
longo da história do capitalismo, a inserção nas relações assalariadas contém 
uma contradição: ela é uma condição de sujeição do trabalhador, mas se cons-
titui ao mesmo tempo no espaço onde os trabalhadores exercem seus direitos 
de negociação e formalizam as suas condições de proteção social, cujo resultado 
ao longo da história tem se expressado numa regulação pública da reprodução 
social, mediante direitos dos trabalhadores.

A noção de responsabilidade também se modifica, passando de um 
princípio caritativo da moral religiosa, que se apoiava na providência e na fi-
lantropia da Igreja para uma responsabilidade coletiva, a partir da obrigação 
socializada dos processos aleatórios de riscos da vida, chamando a sociedade 
a implicar-se coletivamente. 

Assim, a noção de “proteção” social, atrelada tradicionalmente às formas 
de sociabilidade primárias (família, comuna, religião), passa a ser encaminha-
da gradativamente como questão social pública, e de direitos, como preocupa-
ção social e função do Estado e um dos mecanismos de sua legitimação social. 
Perrot (1992) mostra que, desde o século XVII, filósofos economistas, como 
Vauban e Fénelon, propuseram uma revisão da fiscalidade, de forma a permitir 
aos mais pobres viverem decentemente e participarem da riqueza do reino. 
Vovelle (1978) analisa que, apesar de as administrações reais não estarem pre-
paradas para empreender as reformas radicais devido a uma avaliação dos li-
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berais de que os pobres não deveriam ser objeto da responsabilidade do Estado, 
os autores do Iluminismo preconizavam uma intervenção do Estado na área 
social. 

A Revolução Francesa proclamou o direito à segurança, e deu lugar a inú-
meras polêmicas e a políticas de Estado diferentes: de um lado, a que acentua 
o princípio da segurança dos bens ou das pessoas e, de outro, aquela orientada 
para a garantia da liberdade e do direito à vida, expressando-se como direito ao 
trabalho ou à renda da assistência (Lévy, 2003: 8). A abordagem que privilegia 
a segurança civil foi encaminhada pelo aparato de repressão, enquanto aquela 
relativa ao direito à vida, ao trabalho e à assistência, efetiva-se pelos direitos 
sociais, numa concepção de reconhecimento de relativa igualdade entre os 
cidadãos. A tensão entre essas duas concepções de proteção – a da segurança 
pública ou a da segurança social – se inscreve na história das lutas sociais e 
políticas no curso dos últimos séculos, como proteção civil e proteção social. 
“Assim, nas sociedades contemporâneas, a seguridade é do domínio público e 
se aplica ao interesse comum. A segurança da população é também a garantia 
da sua liberdade. Ela é ao mesmo tempo individual e coletiva” (Lévy, 2003: 8).

REFLEXIVIDADE E INTERESSE:11 O homo œconomicus E 

o homo sociologicus NA MODERNIDADE

O conjunto das mudanças históricas da modernidade foi acompanhado por um 
esforço autorreflexivo e crítico sobre esta própria ordem social, que se constituiu 
na “ambição sociológica”, voltada para desnaturalizar a ordem social subordi-
nada à hegemonia do mercado. As ciências sociais, assim, estão diretamente 
implicadas na modernidade, pelo papel racionalizador da sociologia na com-
preensão dos fenômenos sociais, implicitamente associado à estruturação das 
instituições modernas. 

Como analisam os estudiosos da modernidade (Touraine, 1992; Giddens, 
1994; e Martucceli, 1999, entre outros), a “consciência” da modernidade só se 
constitui verdadeiramente nesse duplo movimento, como consciência de per-
tença a um tempo específico (à sociedade urbano-industrial) e por uma vontade 
de dar sentido e de intervir no mundo, construindo a utopia de uma sociedade 
harmônica e coesa, na versão solidarista, que orientou a constituição da so-
ciologia da integração durkheimiana, no final do século XIX; ou de um projeto 
de emancipação das classes sociais e da dominação do Estado capitalista, na 
versão revolucionária marxiana. 

Trata-se de um modelo de reflexividade no qual não existe paralelismo entre a 

acumulação do conhecimento sociológico, de um lado, e o controle progressiva-

mente do desenvolvimento social, do outro. [...]. O impacto das ciências sociais 

e das teorias sociológicas é, no entanto, enorme; as descobertas e os conceitos 
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sociológicos, como os dados empíricos, são elementos constitutivos do que é a 

modernidade (Giddens, 1994: 24-25).

Há, portanto, uma “dupla hermenêutica”, como formula Giddens, que 
diz respeito à forma como o conhecimento proveniente das ciências sociais é 
apropriado pelos atores sociais, em suas práticas, disposições e representações, 
e, por sua vez, como tais modificações induzem a novas análises, modificando a 
realidade anterior. Analiticamente, “Existe um vaivém entre o universo da vida 
social e o saber sociológico, e neste processo o saber sociológico se modela e 
remodela o universo social” (Giddens, 1994: 24).

 A modernidade compreende, portanto, da perspectiva aqui analisada, 
profundas transformações da sociedade urbano-industrial capitalista europeia, 
organizada em torno do trabalho e da constituição do Estado-nação e, ao mes-
mo tempo, uma abertura à compreensão da ordem social e do progresso social 
a partir do uso da ciência e da racionalidade,12 entendida como um sistema 
racional e ordenado pela relação entre causa e efeito regido pela Razão  que 
assumiu, no positivismo, uma forma de empiria.  

 Se as ciências sociais possuíam uma pertinência prático-ideológica na 
modernidade, foi, portanto, por uma “razão normativa” particular, que continha 
uma consequência epistemológica: a busca de um “conhecimento objetivo”. 
Assumindo a ideologia da legitimação e as finalidades próprias à modernidade, 
as ciências sociais pretenderam se identificar com um modelo de cientificida-
de “positivo”, próprio às ciências da natureza, que apreendia a sociedade de 
maneira instrumental (Freitag, 1987: 63). O positivismo das ciências sociais, 
ao explicar a atividade humana com base no método experimental integrava, 
portanto, esse projeto de sociedade “racional”, no qual a Razão se identificava 
com a ideia de “liberação” da pessoa humana soberana e livre, no capitalismo. 
Augusto Comte atribuiu à ciência essa nova missão de presidir a ordem social, 
da mesma forma como as ideias religiosas haviam presidido a ordem social 
no passado. Ou seja, a modernidade pertence ao mundo dos homens pela 
ação reflexiva13 do conhecimento da sociedade e pelas possibilidades que esta 
consciência e essas técnicas têm de intervir sobre essa realidade, superando os 
antigos constrangimentos da religião e da tradição, que estruturavam a ordem 
social do Antigo Regime.

A Sociologia contém, assim, uma “razão teórica” da crítica social (implícita 
no projeto sociológico), no esforço de desnaturalizar as contradições e dilemas 
da nova ordem social, que valoriza a inovação e o progresso, e uma “razão práti-
ca” e instrumental, como nos fala Habermas, apoiada na busca da objetividade 
e da sistematização do conhecimento, de forma a intervir sobre a sociedade a 
partir de exigências estritamente definidas pela ordem humana, pelos interes-
ses materiais e individuais das classes sociais na produção da riqueza, utopia 
produtiva e base de estruturação da ordem sobre a qual os homens formulavam 
as leis e calculavam benefícios, tentando controlar a destruição social inerente 
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à própria ordem do capitalismo. Como analisa Michel Freitag (1987: 17) “a busca 
da objetividade positiva no conhecimento da sociedade, no século XIX, impôs-se, 
também, e paradoxalmente, como palavra de ordem normativa”.14

Como “razão prática”, a sociologia profissionaliza-se na produção de in-
formações sobre a vida social, suscetíveis de permitir o controle das instituições 
sociais. Esse princípio de intervenção racional sobre a vida social foi acompanhado 
de técnicas de contagem e recenseamentos sobre as condições de vida social, 
que além de subsidiarem o processo do conhecimento, se impõem também como 
necessidade política, já que os agregados que compõem uma “população” não 
são neutros, mas objeto de poder e riqueza, e operam a via funcional da “razão 
prática” instrumental. No entanto, se essa contradição sociológica entre a crí-
tica e a regulação social expressa os dilemas clássicos das ciências humanas e 
sociais, não se pode desconhecer que o desenvolvimento das instituições sociais 
modernas e a profissionalização da Sociologia em todo o mundo colaboraram 
para melhores condições de segurança e bem-estar, que aquelas vivenciadas 
nas sociedades tradicionais. 

O “INTERESSE” COMO PRINCÍPIO ESTRUTURANTE DA CULTURA MODERNA

Assim, as dimensões do progresso técnico e da Razão, na modernidade, natu-
ralizaram-se, como norma de sociabilidade, situando sua historicidade sobre 
dois limites: o da “crise da tradição”, da ordem social que a antecedeu, e o da 
construção de uma sociedade organizada com base no princípio do interesse, 
nem sempre conciliável, entre a acumulação e a reprodução dos trabalhadores, 
entre o interesse individual e o coletivo, estruturando a organização econômica 
e política da sociedade moderna. 

Desde o século XVII, o “interesse” transformou-se no ordenador natural da 
sociabilidade humana na cultura burguesa, instituindo-se para além do próprio 
jogo do mercado e das trocas. Ele funda uma representação do mundo de natu-

reza utilitarista,15 pela qual os vínculos humanos não mais se estruturam sobre 
uma moral e crença religiosa comum, como na tradição, mas pela constituição 
dos múltiplos interesses individuais contraditórios e sob a hegemonia da vida 
econômica. Este princípio influencia todas as relações sociais e instituições 
sociais e políticas, que passam a ser consideradas também como parte da esfera 
econômica, e objeto de cálculo. Ou seja, essa subordinação e funcionalidade do 
social e da sociedade ao princípio da utilidade passa a se constituir no princípio 
estruturante da cultura e da política das sociedades burguesas ocidentais, tanto 
no plano das representações sociais como das estruturas. 

Assim, o paradigma utilitarista não constitui apenas uma doutrina, 
mas contém, ao mesmo tempo, uma dimensão plenamente “social”, já que ele 
se insere nas práticas dos sujeitos e na estruturação das instituições sociais 
da vida moderna urbano-industrial. Nesse sentido, o utilitarismo não é apenas 
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uma ideologia, mas diz respeito, também, às estruturas fundamentais das so-
ciedades industriais ocidentais, articulando esse princípio e essa ideologia às 
práticas sociais dos agentes, os localizando, hierarquizando e estratificando, 
como homens úteis ou inúteis a essa ordem burguesa. 

A doutrina propõe uma imagem do homem indissociável das condições 
materiais concretas. É o “ser egoísta”, essencialmente econômico – o homo 

œconomicus –, sempre identificado com o cálculo racional, analisado por Weber. 
Esse axioma do homem calculista racional pensa a reorganização social e a re-
fundação da ordem social e política, as instituições e políticas sociais da ordem 
moderna como uma ordem “natural”. A Razão que o caracteriza é contabilizável, 
supõe apenas a adequação dos meios aos fins. 

Elisa Reis, num artigo de 1989, contrapõe o homo œconomicus (weberiano) 
ao homo sociologicus do paradigma solidarista (durkheimiano). Ela mostra como 
o primeiro é referencial para as mais diversas disciplinas: 

Todas elas teriam indivíduos maximizantes, variando apenas a natureza do objetivo 
maximizado. Ou seja, o homem arquetípico seria o mesmo: o indivíduo possessi-
vo e egoísta que, no afã de realizar suas paixões, age de forma utilitária. Mesmo 
quando a ação aparece disciplinada e regulamentada por cláusulas contratuais, o 
contrato aparece apenas como instrumento da vontade calculista e soberana do 
indivíduo (Reis, 1989: 25).

É incontestável a dimensão econômica na representação utilitarista do 
interesse, mas esse paradigma não se restringe apenas aos fenômenos econô-
micos e se expande, também, sobre as dimensões sociais e políticas de caráter 
coletivo: no limite, o calculador da utilidade geral é o legislador e o próprio 
Estado. Produzir coletividades é a chave do novo vínculo social. “Contra a lógica 
férrea do comportamento individual maximizante, ela [a sociologia] afirma a 
existência de um referente coletivo que é inseparável do próprio indivíduo. A 
idéia básica é a existência de algo além das puras motivações individuais, algo 
que conforma e dá sentido a essas motivações” (Reis, 1989: 25).

Essa articulação indissociável entre a dimensão individual e “social”, entre 
a sua efetivação e suas representações constitui-se o constructo típico do homo 

sociologicus, sendo a sociologia científica o lugar específico dessa inteligência, mas, 
também, o polo de resistência da produção dominante. Portanto, se a “utilidade” 
é o princípio do bem-estar “individual”, ela não é inseparável de uma cultura 
de organização científica da sociedade moderna, nem das formas institucionais 
que organizam a vida coletiva. 

A hegemonia do econômico sobre o social foi objeto de análise por 
diferentes autores da sociologia clássica, considerando distintas abordagens, 
dimensões e mediações. Todo esforço analítico da obra de Marx e Engels estru-
turou uma crítica radical voltada para a desmitificação da ordem capitalista 
tida como ordem natural orientada para a ideia de bem-estar individual e 
crescimento econômico das nações. 
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Por meio de uma teoria da história Marx desvenda a natureza do capital 
como relação social. O fetichismo da mercadoria instituída na falsa ideia das 
trocas equivalentes expressa a dominação implícita na tendência à redução 
do valor da força de trabalho e da subsunção do trabalho ao proprietário. Pela 
articulação do materialismo dialético (a Filosofia do conhecimento do marxis-
mo) e uma teoria da histórica (o materialismo histórico) ele faz contundente 
crítica às liberdades formais da democracia liberal, à emancipação do sujeito 
da perspectiva liberal, mobilizando as próprias noções econômicas do mercado 
de trabalho, para mostrar como nelas estão implícitas as formas modernas de 
exploração e subsunção daqueles trabalhadores “livres” ao capital, tanto no 
âmbito das relações econômicas, como da construção ideológica da “troca entre 
iguais”. A superação dessa condição, para ele, portanto, implicava a constituição 
do trabalhador em sujeito coletivo, que, à época, ultrapassaria seus interesses 
particulares, em defesa de toda a sociedade. 

Durkheim analisa a transição teorizando sobre a natureza do novo vín-
culo social próprio às sociedades modernas, mediante a noção de solidariedade 

social, como forma de mediação necessária à coesão das sociedades modernas. 
A análise do Contrato social em Rousseau mostra que o confronto dos interesses 
múltiplos, num regime de liberdades, tem efeitos contraproducentes implíci-
tos a esses próprios interesses, e sua resolução implica um “contrato social”. 
Max Weber entende que a ação social só pode ser compreendida pelo sentido 
que os agentes sociais lhe atribuem e, por essa via, a ciência pretende explicar 
causalmente seus desdobramentos e efeitos. Alexis de Tocqueville produz uma 
crítica ao capitalismo, mas, como liberal, é menos pessimista sobre a nova 
ordem estruturada pelo interesse. Ele considera que a relação de utilidade e 
a representação individualista contêm também capacidade de laços sociais e 
de prescrição moral, apesar de reconhecer os riscos do individualismo pelos 
efeitos indesejáveis da “atomização” da sociedade ou pelas possibilidades do 
“despotismo burocrático”. A partir de observações da América, ele considera 
que o princípio do interesse econômico nem sempre levaria à desintegração 
social se a sociedade for suficientemente “ativa” e “associativa”, submetida às 
instâncias coletivas, nas quais o interesse individual se relativiza diante do in-
teresse do “outro”, do coletivo etc. 

Ou seja, a análise sociológica e política, sob diferentes perspectivas, tende 
a desenvolver a crítica do paradigma utilitarista, economicista, tomando por 
base muitas destas próprias premissas econômicas. No entanto, todas as rela-
ções induzidas pelo interesse, produtos espontâneos de necessidades e desejos 
individuais, são, elas próprias, problemáticas e conflituosas: como conciliá-las? 
Como garantir a unidade necessária à ordem social? O campo das polêmicas 
sociais refere-se à capacidade de inventar alternativas capazes de garantir a 
unidade da sociedade, a natureza dos vínculos humanos e das relações sociais, 
o que implica a mediação simbólica e ideológica, capaz de alimentar a utopia da 
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“coesão social” pela via da reforma social. O deslindamento deste “simbolismo 
social” e da ideologia implícita à representação do utilitarismo está, portanto, no 
centro da ambição sociológica.16 Contra a ideia da vida estruturada no mercado, 
a sociologia propõe uma refundação cultural e social, implícita na renovação da 
crença de valores da solidariedade e/ou da luta política capazes de enquadrar 
as energias liberadas das sociedades industriais e mercantis.

Polanyi descreve como a consciência da sociedade teve por base a eco-
nomia política: 

Do pesadelo da população e das leis salariais destilou-se a esperança [...] e ela se 

materializou num conceito de progresso tão inspirador que parecia justificar as 

enormes e dolorosas distorções por vir [...]. A pobreza representava a sobrevivência 

da natureza humana. A limitação de alimentos e a ilimitação dos homens chegaram 

a um impasse justamente quando surgia a promessa de um aumento ilimitado da 

riqueza [...]. Foi assim que a descoberta da sociedade integrou-se no universo espiritual 

do homem. Mas de que forma essa nova realidade da sociedade seria traduzida em 

termos de vivência? (Polanyi, 2000: 10, grifos meus).

A dimensão da pobreza, nesse trecho de Polanyi – menos que um destino 
de indivíduos “moralmente condenados” nessa nova ordem, limitado “pela pro-
criação da sua raça ou a condenar-se irremediavelmente à liquidação através 
da guerra e da peste, da fome e do vício” – tinha um significado de resistência, 
nas formas da sobrevivência desses indivíduos trabalhadores e suas famílias 
submetidos às condições de extrema pobreza.   

A POBREZA COMO CATEGORIA DO homo sociologicus

A emergência das desigualdades econômico-sociais, no contexto do progresso e 
da acumulação da riqueza, constitui, então, uma das manifestações empíricas 
sobre a qual se formulou a crítica social na modernidade. O seu enfrentamento 
continha um duplo movimento epistemológico: (1) a construção de representações 
sociais adequadas à norma do bem-estar social material dos trabalhadores; e (2) 
a consciência de uma distância imediata entre essa norma de bem-estar e pro-
gresso e a realidade, pela qual a “emancipação” do indivíduo não se converteu em 
progresso material para todos. É esse paradoxo explicitado nas distâncias entre 
a riqueza e a pobreza, mediadas pelas relações de subordinação do trabalho na 
ordem capitalista que se constituíram, em parte, nos “desafios da modernidade, 
autodeterminada e autolegitimada em referência à negação da tradição” (Freitag, 
1987: 19). Assim, a emergência de trabalhadores pobres e miseráveis no âmbito 
das sociedades da abundância e do progresso, o aumento das desigualdades so-
ciais entre os homens diante do ideário liberal se transformam em questão social 
(e pública) e, igualmente, estão na base do projeto sociológico.
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O dilema era saber como garantir a liberdade e a igualdade próprias aos 
ideais democráticos, frente às condições humanas degradadas do homem livre 
e ao pauperismo dos trabalhadores? Como restaurar os vínculos sociais, quando 
a cidadania política abstrata constitui tanto o princípio da legitimidade política 
como a fonte do vínculo social, no sentido abstrato do termo?

Karl Polanyi (2000: 108) afirma que “foi em relação ao problema da pobreza 
que as pessoas começaram a explorar o significado da vida numa sociedade 
complexa”. E, do ponto de vista prático, acrescenta que o encaminhamento 
dessa questão social assumiu duas perspectivas opostas: por meio do princípio 
da harmonia e da autorregulação, de um lado, e o da competição e conflito, do 
outro. Para ele, “o liberalismo econômico e o conceito de classes foram moldados 
dentro dessas contradições”. Mediante uma cuidadosa recuperação histórica da 
sociedade inglesa, esse autor mostra como os pobres emergiram na Inglaterra 
da primeira metade do século XVI, desligados da sociedade feudal, e que sua 
transformação gradual em classe trabalhadora livre resultou da perseguição 
à vagabundagem e do patrocínio da indústria doméstica. Nesse processo, en-
quanto os pobres, no século XVI, representavam um “perigo” para a sociedade, 
no final do século XVII, para os liberais, eles passaram a representar uma carga 
de maiores impostos para a sociedade, fundamentando as teses críticas quanto 
ao modelo de seguridade, que acompanham as tensões do welfare sobre a crise 
fiscal e o aumento dos gastos sociais, desde os anos 1970 do século XX. 

O pauperismo, a pobreza e os pobres na Sociologia clássica

Essas observações foram analisadas e teorizadas por vários autores do século 
XIX a respeito do fenômeno do pauperismo. As contribuições de Alexis de Toc-
queville, Karl Marx & Friedrich Engels, e Georg Simmel expressam interpretações 
críticas distintas relativas à reprodução da pobreza no contexto das sociedades 
urbano-industriais europeias, particularmente da Inglaterra e da França. O ponto 
de partida de todos estes se refere à transição da ordem feudal ao capitalismo, 
na qual, não obstante a ideia de progresso e a produção da riqueza, também se 
produzem e reproduzem, no capitalismo, a pobreza massiva expressando enor-
mes desigualdades sociais. Para Marx, no entanto, a pobreza não diz respeito aos 
atributos morais de sujeitos incapazes, como consideravam os liberais da época, 
mas resulta diretamente das condições de estruturação do mercado de trabalho 
capitalista, condicionado pela reprodução da acumulação. No Capítulo XXIII de 
O Capital, ele analisa: “Assim como os trabalhadores tornam os homens ricos, 
quanto mais trabalhadores houver, mais haverá homens ricos..., o trabalho dos 
pobres é a mina dos ricos” (Marx, 1975: 762). Através da noção de “superpopulação 

relativa”, Marx destaca a função de uma população trabalhadora “excedente” 
sobre as condições de reprodução do capital, bem como as possibilidades de 
sua organização em classe: 
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Mas se uma superpopulação trabalhadora é o produto necessário da acumulação ou 

do desenvolvimento da riqueza sobre uma classe capitalista, esta superpopulação, 

por sua vez, se converte em alavanca da acumulação capitalista e inclusive em 

condição de existência do modo capitalista de produção [...] (Marx, 1975: 786-787).

Para Tocqueville (1958), a questão se refere à responsabilidade pública 
sobre os desvalidos e a vigência de direitos da cidadania nas sociedades de-
mocráticas liberais. Ele tece uma critica aos direitos dos pobres à assistência 
pública, considerando que estes podem produzir uma desqualificação social da 
cidadania. Para ele, a caridade deve ser atribuída aos setores privados e não 
uma responsabilidade coletiva pública.

Paugam (2005: 20) considera que tanto em Tocqueville como em Marx a 

pobreza correspondia mais a uma questão social que a um objeto específico da 

sociologia. Se ambos tentaram colocar esta questão na evolução das sociedades 

e a construir um quadro analítico que permitisse interpretar o funcionamento 

social, eles não definiram explicitamente o que caracteriza sociologicamente 

os pobres em relação aos demais membros da sociedade, nem explicaram, de 

forma completa, os modos de construção desta categoria e os laços que a vin-

culam à sociedade.

Georg Simmel (1907) retoma questões postas por Tocqueville um século 
antes e propõe uma análise explicitamente sociológica sobre a posição dos 
pobres na sociedade moderna (Paugam, 2005), definida com base na análise 
intersubjetiva da dádiva e a transição da caridade e da doação pública como 
obrigação moral cristã e a assistência pública, que só se reconhece plenamen-
te no campo do direito. O conjunto de regulações de ordem moral implícitas 
à noção da “dádiva” (os significados da “esmola” na cultura cristã ocidental) 
explicita as relações complexas entre o indivíduo e o coletivo, retomando, por 
fim, a dimensão da cidadania dos pobres como condição do seu pertencimento 
e dos direitos. Nessa análise, ele destaca os paradoxos entre os princípios da 
indução moral da caridade (própria à ordem tradicional) e analisa as tensões 
que essa questão se reveste na teleologia do Estado moderno. A pobreza refere-
-se, portanto, a uma situação de reconhecimento da dívida social, permitindo 
associar direitos e deveres, quando a ideia da troca entre iguais não é mais 
possível no plano econômico.

Três paradigmas sobre o pauperismo no século XIX: 

Tocqueville, Marx & Engels, e Simmel

A contribuição desses quatro autores representa, em realidade, três paradig-
mas distintos sobre os significados da pobreza e das desigualdades sociais no 
capitalismo, que implicam formas de resolução política diversas. O retorno a 
essas contribuições elucida questões contemporâneas relativas às responsabi-
lidades públicas num contexto de acumulação globalizada, em que o volume do 
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“excedente” recoloca novos desafios, seja para a ação pública, seja para as impli-
cações sobre a classe trabalhadora, e, enfim, em que as distâncias entre a pobreza 
e a riqueza ganham contornos mais complexos, devido à fluidez do capital numa 
economia globalizada.

Num esforço de síntese, essas contribuições podem ser esquematizadas 
em três paradigmas: o paradigma da igualdade – democracia liberal (Alexis de 
Tocqueville); o paradigma da exploração e das classes – da economia política (Karl 
Marx & Friedrich Engels); e o paradigma da dádiva – do solidarismo e da cidadania 
(Georg Simmel).

O paradigma da igualdade, analisado por Tocqueville, refere-se ao reconhe-
cimento dos cidadãos no âmbito do direito político, na democracia de caráter li-
beral, e encaminha a questão da assistência como de responsabilidade privada, e, 
portanto, da filantropia, restringindo a ação do Estado ao socorro da urgência, na 
garantia das condições mínimas da vida. O paradigma da exploração, desenvolvido 
por Marx & Engels, entende a questão da pobreza como resultado da acumulação 
capitalista e da produção dos excedentes no mercado de trabalho e coloca o enca-
minhamento dessa contradição no campo da organização e luta dos trabalhado-
res, num diagnóstico de superação radical da estrutura, como condição de toda a 
sociedade. Dessa perspectiva, a assistência à pobreza é mitigadora, e se constitui 
apenas um alívio às condições de exploração, dificultando a verdadeira emancipação 
do trabalhador e da sociedade. A questão diz respeito, portanto, à redistribuição 
da riqueza. O terceiro paradigma, o paradigma da dádiva, apresentado por Simmel, 
contrapõe-se ao entendimento restrito da pobreza e dos pobres como “inúteis no 
mundo”, “população extranumerária”, ou “desqualificados sociais” e “indesejá-
veis”, situando-os em termos de reconhecimento dos “direitos da cidadania” no 
contexto político republicano, e das formas institucionais que definem o vínculo 
desses indivíduos com a comunidade política. Ele supõe formas de representação 
negativas associadas aos vínculos sociais e entende que a saída do reconhecimento 
se dá no plano da cidadania.17

Esses três paradigmas, portanto, subsidiam debates clássicos, mas também 
atuais, sobre a natureza da proteção social, da distribuição e do reconhecimento. 
Polanyi (2000: 129-136) mostrou como os projetistas sociais ingleses, desde o século 
XVII, já apontavam para saídas distintas aos dilemas do pauperismo e do desem-
prego. John Bellers (1696), por exemplo, concebe uma alternativa ao desemprego 
e empobrecimento dos trabalhadores através de uma perspectiva solidarista de 
autoajuda. “Se o trabalho do pobre é a mina do rico”, dizia Bellers, “por que eles 
não poderiam se manter explorando essas riquezas para o seu próprio benefício, 
mesmo deixando sobrar alguma coisa?” Bellers enxergava na troca direta de pro-
dutos entre os pobres uma via alternativa à bolsa de trabalho (Labor Exchange), que 
funcionava como uma agência de emprego. Para tanto, seria necessário organizá-los 
em cooperativas, o que, posteriormente, veio a se constituir no cerne do pensamen-
to socialista em relação à pobreza e em alternativas para a economia solidária. A 
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articulação entre suas notas de trabalho, a autoajuda e a cooperação é signifi-
cativa na sua proposta. Seriam combinados o pagamento da sobrevivência com 
o pagamento conforme os resultados obtidos. O esquema nacional de Bellers 
para assistência ao desemprego, na verdade, seria dirigido por capitalistas e 
com lucro! Jeremy Bentham (1794) teve um plano de usar indigentes em grande 
escala para fazer funcionar sua indústria. Ele decidira aplicar o plano panóp-

tico (pelo qual as prisões seriam projetadas de forma a tornar barata e efetiva 
sua supervisão) simplesmente à sua fábrica. Ou seja, ele transpõe o modelo 
de supervisão e sujeição das prisões para o da produção fabril, substituindo, 
nesse caso, os prisioneiros pelos pobres. Esse plano foi seguido por uma análise 
cuidadosa e classificatória dos desempregados. Na sua classificação a “mão de 
obra fora do lugar” era formada por aqueles que foram demitidos recentemente 
do emprego e distinguia-se de outros que não podiam encontrar emprego em 
função de sua “estagnação casual”. A “estagnação periódica” dos trabalhadores 
sazonais era distinta da situação da “mão de obra superada”, que se tornava 
“supérflua com a introdução da maquinaria”. O último estrato identificado por 
Bentham consistia no grupo da “mão de obra dispersa”, que adquiriu proemi-
nência na guerra francesa à época vivida por Bentham. Polanyi (2000: 133) diz 
que o “plano de Bentham representava nada menos que o nivelamento do ciclo 
de negócios mediante a comercialização do desemprego em escala gigantesca. 
Robert Owen (1819), confiante na igualdade entre os homens, reeditou o plano 
de Bellers quase 120 anos depois. 

Polanyi mostra que esses três homens entenderam que uma organização 
correta do trabalho dos desempregados deveria produzir um excedente: Bel-
lers, o humanista, queria usar os excedentes basicamente na assistência aos 
sofredores; Owen, o socialista, queria devolvê-lo aos próprios desempregados; 
mas Bentham (o liberal utilitarista) desprezava a igualdade, ridicularizava os 
direitos humanos e se inclinava totalmente para o laissez-faire. O fato é que 
esses inúmeros projetos mostram que a questão social é polêmica e política, e 
seu encaminhamento envolve um conjunto de paradoxos que se reatualizam 
em função do arranjo político das forças sociais em cada sociedade.

Os operadores normativos na modernidade: 

a passagem do conflito à regulação 

As ciências sociais, desde as suas origens, ao assumirem a legitimação do pro-
cesso modernista de transformação da sociedade, promoveram também, no 
plano teórico-crítico, a dissolução do seu próprio objeto, na crítica ao utilitaris-
mo e, paradoxalmente, “no plano prático, acabou por substituir-se à sociedade, 
à socialidade e à historicidade, pela regulação tecnocrática da realidade social” 
(Freitag, 1987: 34). 

Do ponto de vista da sociologia da integração social, Durkheim deslo-
cou a referência utilitarista do indivíduo para a sociedade como um todo. Se 
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a sociedade capitalista-industrial ou estatal-nacional do século XIX e começo 
do século XX, nascida da autonomização econômica da sociedade civil, traz, 
em si, a contradição de classes – que mina a legitimidade da representação 
formal – , os arranjos das políticas reformistas implantadas desde o século XIX, 
sob pressão do movimento trabalhador, vão desmentir o caráter natural dessa 
economia de mercado e do laissez-faire. A moderna sociedade industrial adquire 
progressivamente legitimidade como “sociedade do crescimento”, ocultando e 
naturalizando o modo conflituoso dos interesses das classes.

Os direitos sociais e as políticas sociais, ao mediarem as contradições 
entre a economia e a política; entre o trabalho e o capital; entre a ciência e a 
técnica; entre a participação política e a vida familiar e cultural, constituem 
mediações que substituem as antigas estruturas de regulação de caráter socie-
tário e a sua legitimação a partir da autoridade tradicional. “Elas asseguram a 
superação da tradição, tanto no plano ideológico como no plano prático, ou seja, 
como forma e sistema operatório efetivos da regulação das relações sociais e 
como referência da legitimação” (Freitag, 1987: 61). 

As normas do “bem-estar”, da “satisfação das necessidades”, da “auto-
nomia do indivíduo”, “da igualdade perante a lei”, da “liberdade de participação 
política”, da “soberania da consciência reflexiva”, tomadas no campo cognitivo 
como fundamentos da pretensa objetividade, não constituem apenas “mitos” da 
sociedade do crescimento, mas integram as práticas sociais como “operadores” 
normativos e institucionais; como expressão de “finalidades” que asseguram 
sua legitimação e conferem sentido a todo o projeto da modernidade. Assim, 
a modernidade enunciou uma versão abstrata, formal e apurada, suscetível de 
ser interiorizada em cada indivíduo sob a forma de identidade pessoal e de valor 
ético-normativo. Tal estrutura não suprimia a unidade a priori da sociedade, mas 
projetava, no futuro, a ideia utópica de uma sociedade inteiramente unida pela 
Razão e tornada transparente pela consciência de si mesma (Freitag, 1987: 62). Desta 
forma a modernidade criou mecanismos de regulação social suscetíveis de con-
duzir, de maneira prática, uma ordem mínima de convívio social, ambígua porque 
integrava e legitimava a ordem, ocultando as contradições dessa mesma ordem.

Tal ordem se define, na primeira modernidade, para usar a expressão de Beck 
(2001: 13), no marco do Estado-nação, na noção de pleno emprego, quando as po-
líticas sociais (de bem-estar social) e a organização cotidiana das biografias têm 
por vetor a plena ocupação e a mobilidade social. Em segundo lugar, as sociedades 
se constituem através de identidades coletivas, mais ou menos homogêneas, com 
ênfase na identidade de classes, grupos ou etnias. Ademais, elas se definem pelo 
mito do progresso, supondo que os problemas gerados pelo desenvolvimento 
industrial possam ser superados pelo avanço da técnica, da mobilidade ascen-
dente e da integração dos trabalhadores, acompanhando a perspectiva evolutiva 
do mito do progresso. 
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O “SOCIAL”, UMA NOÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA AMBIVALENTE

A noção do “social” é, portanto, ambivalente e acompanha as dificuldades de ex-
plicitação das relações paradoxais entre as representações burguesas e liberais 
dominantes e as formas de estruturação desigual do trabalho nas sociedades 
capitalistas. O social aparece ao mesmo tempo como um campo de regulações 
não-mercantis, mas diz respeito também à “posição” e condição de indivíduos 
e trabalhadores empobrecidos a partir da forma de sua inserção no mercado de 
trabalho capitalista. 

O “social” integrava a dimensão da ordem social18 ameaçada pela pressão 
dos homens livres que não encontravam um lugar na organização do trabalho. 
Essa “ameaça à ordem” dos trabalhadores livres ocorre, sobretudo, no território 
das cidades em formação. Adam Smith em A riqueza das nações (1776) oferece 
um campo conceitual dessa dimensão, orientando a representação filantrópica, 
estética e ao mesmo tempo repressiva da pobreza, no processo de urbanização 
das sociedades industriais. A interpretação de Smith sobre a “massa de homens 
sem propriedade vista como o(s) inimigo(s) da ordem pública”, expressa uma 
representação até hoje prevalecente, que articula o encaminhamento da pobreza 

(especialmente urbana) a uma visão repressiva ou à ideia de uma ordem social19 

exclusivamente regulada pelos proprietários. 
Essas dimensões histórico-sociais têm implicações teórico-metodológicas 

(como analisa Giddens, 1994). A primeira é a confusão entre sociedade e siste-
mas sociais. Essa perspectiva reifica a questão social, traduzindo-a nas formas 
institucionais regulatórias do Estado-nação, e do ponto de vista metodológico 
se expressa num nacionalismo metodológico nas ciências sociais, para usar a ex-
pressão de Beck (2001). Ou seja, na delimitação da sociedade restrita aos limites 
do Estado-nação. Dessa forma, a questão social é “retraduzida e localizada” 
como um sistema de políticas sociais e públicas do ponto de vista do sistema 
técnico gerencial, confundindo a sociedade e as relações políticas com os modos 
regulatórios e instrumentais desta própria sociedade. 

Uma segunda dimensão problemática do “social”, associada à perspec-
tiva sistêmica, refere-se à dimensão da defesa da “ordem” e às modalidades de 
controles de uma sociedade. Dessa perspectiva, o papel regulatório das políticas 
sociais, como modos de “integração e adaptação social”, volta-se para tornar 
a sociedade coesa, em face dos diferentes e contraditórios interesses sociais.20 
Em contraposição a essa visão encontra-se um paradigma que reconhece a 
natureza conflituosa e paradoxal, inerente ao processo de redistribuição entre 
proprietários e não proprietários, entre trabalhadores e capitalistas, na repro-
dução da ordem social. 

Neste sentido, o encaminhamento da questão social representa ao mesmo 
tempo melhorias para as condições de reprodução social das famílias trabalha-
doras, na ordem capitalista, mas são limitadas, tanto por controles sociais que 
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regulam as condições do trabalho, no sentido de rebaixamento do valor trabalho, 
como gerenciam a aplicação dos benefícios sociais assistências e os direitos 
sociais mais universais. A associação dessas duas dimensões, a do controle da 
ordem social e a dos direitos do trabalhador, expressam um campo de contro-
vérsias e luta por hegemonia dos liberais quanto ao destino da riqueza social.

Por fim, a “invenção do social” na modernidade, ao integrar o projeto 
“iluminista” do progresso social, contrapondo-se parcialmente à radicalização 
do homo œconomicus, também ultrapassa as estruturas e formas institucionais 
do Estado, para se efetivar no plano das práticas sociais e das formas concretas 
como os sujeitos encaminham no cotidiano as condições de sua resistência e 
as alternativas de sua integração, orientadas segundo valores que instituem a 
normatividade das suas próprias sociabilidades. Assim, os controles estruturados 
e os mecanismos sociais são insuficientes para entender o que “faz sociedade”, 
ou para saber como se constrói a solidariedade. 

Esta resulta da forma efetiva como os atores sociais – através das mo-
dalidades de intervenção, de seus interesses, de suas representações e de suas 
práticas e redes sociais – se organizam e dão sentido às formas institucionais. 
E essas relações não são lineares, mas paradoxais. A representação coletiva 
unificadora (Durkheim) tem uma idealização do bem-estar material, nas de-
mocracias liberais, de promoção do Eu – individual (Laval, 2002: 33). E esse é 
um paradoxo das sociedades capitalistas. 

Essas diversas dimensões do social podem deslocar o princípio da defe-
sa da vida social, radicalizando o princípio utilitarista de organização da vida 
social e institucional, como norma legítima da ordem social, subordinando 
o social à técnica de gerenciamento dos benefícios. Hannah Arendt (1983) 
chama a atenção para a transmutação do “social” naturalizado em “técnica”, 

em detrimento da política. Para ela, quando o desenvolvimento tecnológico 
passa a se constituir no elemento central de superação da escassez, a gestão 
das políticas e o seu modo de operação assumem a prioridade de avaliação da 
política social, traduzindo e transformando “a questão social” em problema de 
gestão de metas, de gestão do gasto social, priorizando a dimensão estratégica 
do Estado, no contexto contemporâneo. Essa versão instrumental-gerencial do 
“social”, não concebe “a sociedade”, as tensões políticas do seu ordenamento, 
mas traduz o “social” como técnica, na forma inteiramente quantificável dos 
beneficiários, subordinando a dimensão da justiça e do bem-estar à eficácia 
da alocação de benefícios e à gestão estratégica do volume da distribuição nos 
limites mínimos aceitos pela sociedade.

Para Arendt, a “absolutização da questão social” implicou estreitamento 
da noção de bem comum restrita às condições materiais de bem-estar das popu-
lações. Essa redução da questão social à reprodução material tornou o “social” 
um meio a serviço da acumulação e da abundância. Embora Arendt não se co-
loque contra o encaminhamento da “questão social”, ela critica os defensores 
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do sacrifício da esfera pública, necessariamente política, para tornar eficaz o 
problema da escassez e da pobreza. Para ela, a grandeza humana não se reduz 
à maximização do que se pode alcançar, mas se realiza na convivência humana, 
onde se expressa o “quem” ou o sujeito social e não apenas as “funções” sociais, 
como analisava Simmel a respeito da teleologia do Estado moderno em relação 
aos pobres. Esse espaço é conflituoso e se constitui na pluralidade dos seres 
individuais, acrescento. O sacrifício dessa dimensão em nome do crescimento 
econômico não gera a solução do problema social, uma vez que as sociedades 
da abundância, para Arendt, não geram cidadãos, mas produzem, fundamen-
talmente, consumidores. Além do mais, a absolutização da questão social pela 
técnica pode dar lugar a violências sem limites.21 Essa crítica de Hannah Arendt 
refere-se especialmente aos regimes autoritários, a exemplo da experiência 
de implantação do seguro social bismarckiano encaminhado por um Estado 
autoritário e pode refletir, a meu ver, a natureza da implantação de leis sociais 
no contexto autoritário da modernização brasileira. 

CONCLUSÃO

Este artigo analisou a constituição da questão social no marco das sociedades 
modernas urbano-industriais como uma grande invenção social da modernidade, 
na qual a ambição sociológica esteve diretamente imbricada. Essa reflexividade 
entre a questão social e a construção sociológica, entre esta e a estruturação 
das instituições modernas das sociedades urbano-industriais, forneceu as bases 
teórico-metodológicas que permitem identificar dilemas e singularidades no 
encaminhamento da questão social contemporânea, marcado pelo desemprego 
de massa e de longa duração e pela reforma liberal do Estado social. 

Os campos institucionais, próprios do estado de bem-estar social, se 
estruturaram na forma de uma “socialização da economia” (Offe, 1984; Santos, 
1999), por meio da qual se reconhecia que o capitalismo não era apenas cons-
tituído por fatores de produção e pelo mercado, mas por sujeitos sociais com 
necessidades básicas, que se constituem em cidadãos de direitos. Esse processo 
se traduzia no marco normativo e institucional dos Estados nacionais, na regu-
lação da economia e na mediação do conflito entre acumulação e emancipação 
social, que expressa uma “politização do Estado”. Como anteriormente indicado, 
Esping-Andersen (1990) se refere a esses processos como “desmercantilização” 
do trabalho.

As mudanças dos anos 1980 e 1990, de reestruturação produtiva e reforma 
do Estado social, operaram uma ruptura nos pilares deste modelo, através de 
uma dessocialização da economia por mudanças nos regimes de proteção social, 
aumento crescente do desemprego e da precarização, e, ao mesmo tempo, de uma 
“despolitização do Estado” na mediação do conflito redistributivo, constrangido 
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pela autorregulação do mercado.22 Estes processos produziram uma ruptura 
do modelo clássico que articula proteção e trabalho, proteção e solidariedade 
nacional (Ivo, 2005). Isto quer dizer que a proteção passa a ser encaminhada, 
fora do universo do trabalho e que a regulação do conflito redistributivo opera 
sob modalidades que não comprometem a liberdade dos capitais. 

Diante dos efeitos adversos e da gravidade dos ajustes (econômicos e 
institucionais) dos anos 2000, no entanto, a sociedade reconheceu a necessidade 
de refundação do Estado social, de modo a minimizar os efeitos adversos dos 
ajustes institucionais. Estes priorizaram as políticas monetárias de transferência 
de renda mínima aos segmentos extremamente pobres e um modelo estraté-
gico de combate à pobreza por políticas sociais focalizadas, em áreas que não 
comprometam o núcleo central dos ajustes e das políticas securitárias, nem a 
liberação dos mercados. 

No entanto, a concepção que orienta esse processo responde por tradições 
diversas. Em relação às propostas de renda mínima, identificam-se, na Europa, 
no contexto contemporâneo, três paradigmas: o do contrato, o do direito e o da 
dádiva (ver Chanial, 2004). O paradigma do contrato é defendido por Pierre 
Rosanvallon (1995); para este, nenhuma renda pode estar desconectada de uma 
atividade de trabalho. O paradigma do direito é defendido especialmente por 
J-M. Ferry (1995, 1996), que justifica o direito à renda, integrando-a às regras 
constitucionais dos direitos democráticos. O terceiro paradigma, antiutilitaris-
ta, o da dádiva, questiona os anteriores (o do contrato e o do direito), rearticu-
lando os princípios da dádiva à incondicionalidade e à condição da cidadania 
(Caillé, 2002). 

A crítica de Rosanvallon (1995: 122-125) à renda incondicional é que sua 
implantação gera um sistema de proteção social puramente indenizatório, na 
forma de um “Estado-providência-passivo”, como “um direito sem contrapartida, 
um direito sem dever”. A sua crítica funda-se no imaginário contratualista que 
estabelece uma ideia de equivalência, ou seja, a de que ninguém pode receber 
uma ajuda sem uma contrapartida para a coletividade. Portanto, a integração 
via política social pressupõe a utilidade social ou o compromisso com a cole-
tividade. Segundo este paradigma do contrato, na hipótese em que a recipro-
cidade entre direitos e deveres é rompida a cidadania fica ameaçada, já que a 
relação entre direitos e deveres consistiria a base de todo laço cívico, conforme 
Rosanvallon (1995). Mesmo que os direitos inerentes à cidadania justifiquem 
o direito à renda como um direito à vida, esse direito, para ele, não pode estar 
separado de obrigações positivas desses cidadãos. Todo direito à renda supõe 
o direito ao trabalho, ou, utilizando os termos de Rosanvallon, supõe um dever 
de inserção ou de utilidade social.23

O paradigma da dádiva rompe de forma radical com o imaginário con-
tratualista e reafirma o princípio da incondicionalidade de acesso aos direitos 
fundamentado em dois princípios morais: o do valor das pessoas e a cidadania 
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democrática. A atribuição de uma renda desconectada da prestação de trabalho 
consiste em reconhecer, primeiramente, dignidade igual para todos, independente 
de sua situação profissional, possibilitando a cada um escapar da miséria e dos 
estigmas sociais, como também da servidão e da humilhação próprias à tutela 
da assistência.

Por outro lado, considera que o pacto democrático tem um valor intrín-
seco, como analisa Chanial, já sugere que ele não seja cogitado sob o princípio 
corporativo do contrato, e que a condição da cidadania não esteja limitada ao 
cálculo dos direitos e das obrigações, como indicava Simmel (1998). Uma pes-
soa é legitima, e se constitui em sujeito de direitos porque a fazemos cidadã. 
Somente a partir desta condição é que se pode exigir dela qualquer civismo, e 
não o contrário. Nesse sentido, a cidadania distingue-se do registro do contrato 
das prestações, estruturado sobre o princípio “é dando que se recebe”. O direi-
to à proteção é incondicionalmente reconhecido como princípio universal da 
cidadania, de forma a que o indivíduo autônomo possa, de retorno, agir como 
cidadão. Tal é o sentido do desafio da renda incondicional da cidadania.

O esforço da busca de alternativas contemporâneas não é tarefa sim-
ples, por várias razões. Primeiramente, porque estamos falando de uma rea-
lidade submetida a mudanças radicais, na qual algumas dessas teses ainda 
não foram suficientemente submetidas à crítica. Em segundo lugar porque, 
no campo dessas mudanças, patinamos sobre novos princípios e categorias de 
análise que aproximam, muitas vezes, tradições políticas contraditórias, como 
liberalismo e socialismo, como analisa Lo Vuolo (2004), ao falar sobre a renda 
mínima de cidadania. Essa zona cinzenta24 gera polissemia conceitual e pouca 
clareza quanto à direção da política. Essa ambiguidade participa, em realidade, 
de movimentos de construção de hegemonia e contra-hegemonia do processo 
de transição em curso, no qual os princípios que organizaram a formação do 
estado de bem-estar social estão reformulados, em favor do mercado.

Recebido para publicação em março de 2011.
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 NOTAS

1 A obra de Karl Polanyi, A grande transformação (1944) é a 
grande inspiração dessa “invenção social”, do ponto de 
vista heurístico. O título, no entanto, inspira-se no livro 
com título homônimo L’invention du social, de Jacques Don-
zelot (1994), que analisa a emergência do Estado social, na 
França, especialmente da perspectiva das instituições de 
direitos políticos. O “social” aqui diz respeito às mediações 
criadas pela sociedade e o Estado para mitigar os riscos 
resultantes da constituição do mercado de trabalho capi-
talista e não se confunde com a noção de societal, que diz 
respeito ao atributo relacional da sociedade humana e seus 
membros, à vida em grupo etc.

2  A noção de modernidade, na sua acepção mais frequente 
se refere ao que é contemporâneo, ao tempo presente, sub-
metido a uma inquietude constante (Martucceli, 1999: 9). 
Para Giddens (1994) ela designa um modo de vida e uma 
organização social que apareceu na Europa no século XVIII 
e teve influência planetária. A noção contém um valor mo-
ral de mudança contra a tradição por meio da Razão (Tou-
raine, 1992), que envolveu progresso técnico e novo padrão 
de consumo e modo de vida, resultante da nova ordem 
urbano-industrial. Neste artigo, a noção faz apelo a um 
tempo histórico de instauração da ordem burguesa urbano-
-industrial, e aos desafios da ruptura das modalidades de 
proteção tradicionais e criação de instituições modernas, 
do Estado e dos direitos sociais. Ao mesmo tempo conside-
ra a prevalência da ciência (Sociologia) como ordenadora 
desta nova ordem.

3  Karl Marx mostra que por trás da compra e venda da força 
de trabalho e do desenvovolvimento técnico se escondem 
processos de dominação econômica, social e política dos 
trabalhadores pelo capital.

4  Antigo Regime (Ancien Régime) implica a transição do feu-
dalismo para o capitalismo, a passagem da sociedade es-
tamental para a ordem burguesa. Esta expressão foi usada 
por Tocqueville no ensaio L’Ancien Régime et la révolution (O 

Antigo Regime e a revolução) de 1856, publicado no Brasil 
pela Martins Fontes em 2009.
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5  Essa é a perspectiva inerente à visão liberal, que atribui aos 
pobres a responsabilidade sobre a sua própria condição e 
destino. Alexis de Tocqueville, no texto Memoire sur la pau-

périsme  (1835) faz importante crítica à “caridade pública”, 
a respeito das intervenções do Estado em relação ao “so-
corro” aos pobres.

6  A passagem de uma análise histórica singular como um 
paradigma relativo a mediação do Estado social em outros 
países deve ser assumido com cautela e considerar a sin-
gularidade histórica de  formação social de cada sociedade, 
sua cultura política e as formas concretas e ambivalentes 
de estruturação dos regimes de proteção social. Neste tex-
to não recupero as relevantes e importantes contribuições 
da literatura brasileira sobre o enigma da questão social, 
no Brasil, dado os limites deste artigo. Um esforço inicial, 
e ainda provisório, foi feito da perspectiva da sociologia no 
meu livro Viver por um fio (Ivo, 2008).

7  Para Habermas a normatividade moral articulava-se com a 
questão social e política de institucionalização da formas  
de vida, distinta da concepção sistêmica que atende às exi-
gências funcionais e operacionais  do mundo da vida. Este é 
compreendido pelo autor como as formas efetivas de re-
produção cultural, societal e pessoal através de normas 
consensualmente aceitas.

8  Ver também Schwartzman (2004) sobre a emergência da 
pobreza como questão sociológica, no contexto de formação 
da sociedade burguesa, especialmente ao final do século 
XIX. 

9  Émile Durkheim deu estatuto teórico a essa noção no livro 
A divisão do trabalho social (1989).

10 Ver Jamur (1999), que analisa a construção dos processos 
institucionais de solidariedade. 

11 Segundo Giddens (1994: 45), a reflexividade, na moderni-
dade, significa o exame e a revisão constante das práticas 
sociais à luz de novas informações relativas a essas próprias 
práticas, reiterando constitutivamente o caráter dessas e 
sua reflexão. 

12 Essa racionalidade retorna e intervém sobre as práticas e 
representações sociais.
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13 Essa reflexividade participa da reprodução do sistema, de 
maneira que pensamento e ação se refletem constante-
mente um sobre a outra, na modernidade.

14 Essa dimensão é fundamental, pois a “norma metodológi-
ca” que se confronta com a crítica à normatividade da so-
ciologia desconhece o fato de ela mesma se constituir nu-
ma “norma social” própria à dimensão cultural da ciência. 

15 O utilitarismo constitui-se numa doutrina que se expandiu 
nos séculos XVIII e XIX. O termo foi inventado por Bentham 
e reinventado por Stuart Mills. Além deles, figuram como 
autores principais dessa doutrina Adam Smith, Ricardo, 
James Mills, Alfred Marshall, Henry Sidgwick e Herbert 
Spencer. O que os articula nesta “doutrina” é o papel do 
interesse na ordem e na mudança social. O fato de a Ingla-
terra, na época moderna, não ter conhecido o regime da 
monarquia absoluta e centralizada e as diversas mudanças 
sociais e econômicas que aí se processaram explicam, sem 
dúvida, em parte, a centralidade do pensamento utilitaris-
ta como um fenômeno inglês (Boudon & Bourricaud, 1982).

16 Marcel Mauss dispõe os primeiros elementos de uma so-
ciologia explícita do simbólico. Para ele, a base de uma 
sociedade é a capacidade de desenvolver trocas. Essas po-
dem ser materiais ou simbólicas, sempre se considerando 
a distribuição e a circulação desse elemento. Max Weber 
busca uma interpretação da vida social (deutend verstehen) 
de forma a desvendar o sentido que os atores atribuem às 
suas próprias posições para além da sua simples descrição. 
Ele critica o economicismo sem renunciar à visão atomiza-
da e individualizada do indivíduo egoísta. Reis (1989) con-
sidera que “O homo sociologicus weberiano é, na verdade, 
análogo ao homo œconomicus. Ele é um dos recortes analíti-
cos possíveis do indivíduo atomizado, gerado pelo mesmo 
movimento de racionalização que dá origem à ciência mo-
derna, ao capitalismo, à tipificação do indivíduo racional 
etc.” Karl Marx desenvolve a noção de fetichismo da merca-
doria, pela qual a mercadoria e o capital aparecem como 
“coisas”, e não como relações sociais e trabalho materiali-
zado. Essa relação, no entanto, não é falsa. Ela existe, mas 
oculta e falsifica a relação de exploração do trabalho aí 
constituído. 
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17 Estaria aí uma tese que fundamentaria as teorias do reco-
nhecimento contemporâneas? 

18 Sobre essa perspectiva da ordem, ver Hélène Thomas (1997). 
Para ela, tanto as proteções civis como as assistenciais 
integravam essa dimensão da sociedade da ordem.

19 Kowarick (1987) mostrou as relações entre cidade e questão 
social, no Brasil. Ele articulou a dimensão da ordem e as 
formas repressoras no espaço urbano brasileiro. Ver, tam-
bém, Valladares (1991) e Bresciani (2002). 

20 Durkheim indagava o que faz e torna uma sociedade coesa. 
Algumas interpretações sociológicas, como a de Talcott 
Parsons, priorizam a dimensão dos controles na análise da 
sociedade. 

21 Essas críticas de Arendt resultam de um contexto analítico 
das reformas sociais realizadas em meio ao totalitarismo 
na Alemanha de Hitler e na Rússia de Stalin e, por outro 
lado, à sua perspectiva de construção de um espaço públi-
co e cívico da sociedade americana, onde ela viveu até a 
sua morte (1975). 

22 Especialmente no que se refere às relações entre capital e 
trabalho. Em relação às ações de assistência aos mais po-
bres, ao contrário, foi mais forte.

23 Este registro da equivalência do contrato, segundo Chanial, 
é também o de John Rawls, que discutiu a justiça como 
equidade. O imposto negativo, que complementa uma ren-
da, supõe uma prestação de trabalho. 

24 Refiro-me ao caráter nebuloso e ainda pouco claro, porque 
subordinado a contextos conceituais e valorativos distintos. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Arendt, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense, 
1983.

 Aron, Raymond. Les désillusions du progrès: essai sur la dia-

lectique de la modernité. Paris: Calmann-Lévy, 1969. 

 Beck, Ulrich. Políticas alternativas a la sociedad del trabajo. 
In: _____; Le Grand, Julian; Glennerster, Howard; Esping-
Andersen, Gosta & Paugam, Serge. Presente y futuro del esta-

artigo | anete b. l. ivo



98

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

v
.0

2.
03

: 6
9 

– 
10

1,
 2

01
2

do de bienestar: el debate europeo. Buenos Aires: Miño y Dá-
vila Editores, 2001, p. 13-29. 

 Boudon, Raymond & Bourricaud, François. Dictionnaire cri-

tique de la sociologie. Paris: PUF/ Quadrige, 1982.

 Bresciani, Maria Stela. Cidade e história. In: Oliveira, Lucia 
Lippi (org.). Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 
2002, p. 16-35.

 Caillé, Alain. A antropologia do dom: o terceiro paradigma. 

Petrópolis: Vozes, 2002.

 Castel, Robert. Les métamorphoses de la question sociale: une 

chronique du salariat. Paris: Fayard, 1995.

 Chanial, Phillipe. Além do domínio do interesse? Dádiva, 
proteção social e renda da cidadania. Caderno CRH: Revista 

do Centro de Recursos Humanos, 2004, 17/40, p. 17-32.

 Esping-Andersen, Gosta. The three worlds of welfare capital-

ism. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

 Donzelot, Jacques. L´invention du social: essai sur le declin des 

passions politiques. Paris: Seuil, [1984] 1994.

 Dürkheim, Émile. La division du travail social. Lisboa: Presen-
ça, [1893] 1989.

 Ewald, François. L’État providence. Paris: Grasset,1986.

 Ferry, Jean-Marc. L’allocation universelle. Paris: CERF, 1995. 

 ____. Revenu de citoyenneté, droit au travail, intégration 
sociale. La Revue du M.A.U.S.S., 1996, 7, p. 115-134

 Freitag, Michel. La crise des sciences sociales entre episte-
mologie et ideologie: la place de la question de la norma-
tivité dans le développement de la connaisssance de la 
société. Bulletin du M.A.U.S.S., 1987, 22, p. 13-65.

 Giddens, Anthony. Les conséquences de la modernité. Paris: 
L’Harmattan, 1994.

 ____.  A new rule of sociological method. Londres: Hutchinson, 
1974.

 Guimarães, Jussemar W. A Revolução Francesa e a inven-
ção social da pobreza. Biblos: Revista do Instituto de Ciências 

Humanas e da Informação, 2009, 23/1, p. 9-24.

 Habermas, Jürgen. Crítica de la razón funcionalista. In: Teoría 

de la acción comunicativa. Madri: Taurus, 1987 (vol. 2).

a invenção do “social”  e a normatividade das ciências sociais 



99

 Ivo, Anete B. L. The redefinition of the social issue and the 
rethoric on poverty during the 90s. In: Cimadamore, Al-
berto; Hartley, Dean & Siqueira, Jorge (orgs.). The poverty of 

the state: reconsidering the role of the state in the struggle against 

global poverty. Buenos Aires: CLACSO/CROP, 2005, p. 65-90. 

 ____. Viver por um fio: pobreza e política social. São Paulo: 
Annablume, 2008.

 Jamur, Marilena. Solidariedade(s). O Social em Questão, 1999, 
4/4, p. 25-60.

 Kowarick, Lúcio. Trabalho e vadiagem: a origem do trabalho 
livre no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1987.

 Laval, Christian.  L’ambition sociologique: Saint-Simon, Comte, 

Toqueville, Marx, Durkheim, Weber. Paris: La Decouverte, 2002 
(Recherches).

 Lévy, Catherine. Vivre au minimum: enquête dans l’Europe de 

la précarité. Paris: La Dispute, 2003. 

 Lo Vuolo, Ruben. A modo de presentación: los conceptos del 
ingreso ciudadano. In: ____ et al. Contra la exclusión: la pro-

puesta del ingreso ciudadano. Buenos Aires: Miño y Dávila/
CIEPP, 2004, p. 17-51.

 Martucceli, Danilo. Sociologies de la modernité: l’itinéraire du 

XXe. siècle. Paris: Gallimard, 1999.

 Marx, Karl. El Capital. Libro I. México: Siglo XXI, [1867] 1975. 
Disponível em: <www.ucm.es> Acesso em 23 set. 2007.

 Offe, Claus. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.

 Oliveira, Francisco de. A economia brasileira: crítica à razão 

dualista. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, [1972] 1976, p. 7-78.

 Paugam, Serge. Les formes élémentaires de la pauvrété. Paris: 
Presses Universitaires de France, 2005.

 Perrot, Jean-Claude. Une histoire intellectuelle de l’économie 

politique XVII-XVIII siècles. Paris: Editions EHESS, 1992.  

 Polanyi, Karl. A grande transformação: as origens da nossa 

época. Rio de Janeiro: Elsevier, [1944] 2000.

 Reis, Elisa. Reflexões sobre o “Homo Sociologicus”. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, 1989, 4/11, p. 23-33. Disponível 
em <http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/
rbcs_00_11/rbcs11_02.htm>. Acesso em 15 maio 2012.

artigo | anete b. l. ivo



100

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

v
.0

2.
03

: 6
9 

– 
10

1,
 2

01
2

 Rosanvallon, Pierre. La crise de l´État providence. Paris: Seuil, 
1981.

 ____. La nouvelle question sociale: répenser l’État-providence. 
Paris: Seuil, 1995. 

 Santos, Boaventura de S. Reinventar a democracia: entre o 
pré-contratualismo e o pós-contratualismo. In: Oliveira, 
Francisco de & Paoli, Maria Célia (orgs.). Os sentidos da de-

mocracia: políticas do discurso e hegemonia global. Petrópolis: 
Vozes, 1999, p. 83-129. 

 Simmel, Georg. Les pauvres. Paris: Presses Universitaires de 
France, [1907] 1998.

 Schnapper, Dominique. Préface. In: Paugam, Serge. La dis-

qualification sociale. Paris: Presses Universitaires de France, 
1991, p. iv-xi. 

 Schwartzman, Simon. Pobreza, exclusão social e modernidade: 

uma introdução ao mundo contemporâneo. São Paulo: Augurium, 
2004.

 Thomas, Hélène. La production des exclusion: politiques sociales 

et processus de désocialisation socio-politique. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1997.

 Tocqueville, Alexis de. Mémoire sur le paupérisme. In: ____. 
œuvres complètes – Mélanges: Tome XVI, [1835] 1958, p. 117-
139.

 ____. O Antigo Regime e a revolução. São Paulo: Martins Fontes, 
[1856] 2009.

 Touraine, Alain. Critique de la modernité. Paris: Fayard, 1992.

 Valladares, Lícia do P. Cem anos repensando a pobreza 
(urbana) no Brasil. In: Boschi, Renato (org.). Corporativismo 

e desigualdade: a construção do espaço público no Brasil. Rio de 
Janeiro: Rio Fundo, 1991, p. 81-112.

 Vovelle, Michel. Piété baroque et déchristianisation en Proven-

ce au XVIIIe siècle. Paris: Seuil, 1978.

a invenção do “social”  e a normatividade das ciências sociais 



101

Resumo: 
O artigo discute as relações entre a Sociologia e a questão 
social, explorando a dimensão cultural da ciência na organi-
zação da sociedade, na modernidade, na qual a Sociologia é 
produto e produtora desta ordem. O artigo se estrutura em 
três partes: a primeira analisa a invenção da propriedade 
social do Estado na proteção social. A segunda contrapõe 
o homo sociologicus ao homo œconomicus, analisando a pau-
perização, como o fenômeno sobre o qual se constrói a 
crítica ao utilitarismo. A terceira apresenta três matrizes 
paradigmáticas sobre a pobreza na sociedade da abundân-
cia (Tocqueville, Marx & Engels, e Simmel). Na conclusão 
apresenta três paradigmas (o do contrato, do direito e da 
dádiva), que tentam refundar a proteção social de uma 
perspectiva do direito incondicional de todos os cidadãos 
a uma renda mínima universal. 

Abstract:
The article discusses the relations between Sociology and 
the social issues, exploring the cultural dimension of sci-
ence in the organization of society in the modern age, in 
which Sociology is at once the resulting effect and the 
producer of this order. The text is divided into three parts: 
the first examines the invention of the social property and 
the role of social protection by the State. The second con-
trasts the homo sociologicus and the homo œconomicus. The 
impoverishment appears as the empirical phenomenon 
against which the critique of utilitarianism is mounted. The 
third presents three theses on poverty in capitalist society 
(Tocqueville, Marx & Engels, and Simmel). To conclude this 
article presents three contemporary paradigms: that of the 
contract; the second based on the law, and the third based 
on the theory of gift exchange trying to redefine social 
protection from the perspective of a unconditional right 
to a universal basic income to all citizens.

Palavras-chave:  
Teoria social; Normatividade 

das ciências sociais; 
Questão social; 

Utilitarismo; Pobreza.

Keywords:
Social theory; Normativity 

of the social sciences; 
Social issue; 

Utilitarism; Poverty.
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O ERRO COMO MEIO DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: 
MAX WEBER E A EnTWicKlungsgEschichTE

                                              O mundo não nos importa 

       O nosso mundo começa                                                                                             

       Cá dentro da nossa porta.

  Joaquim Pimentel  
(fadista português)

                                                                                                                                  
                                                                                           

O fato de cientistas da mais alta extração não estarem isentos de erros que se 
afiguram como bizarros aos olhos de gerações posteriores é bem conhecido na 
história da ciência. Pasteur, por exemplo, supunha, até 1880, que a imunidade 
resultava do esgotamento dos nutrientes essenciais de que a bactéria necessita 
para se multiplicar no organismo em que se hospeda. Esta concepção, conhecida 
como “teoria da depleção”, tornou-se alvo de galhofa quando se descobriu, poucos 
anos depois, que vacinas feitas com bacilos de cólera mortos eram tão eficazes 
quanto as feitas com organismos vivos. Um pouco mais tarde, o bacteriologista 
alemão Robert Koch, cuja estatura como homem de ciência rivaliza com a de 
Pasteur, notou a presença do bacilo anthrax dentro de leucócitos de animais 
doentes e concluiu, para o escárnio das gerações posteriores, que o leucócito 
era o meio em que a bactéria penetra, se multiplica e do qual se utiliza para se 
alojar-se nos diferentes órgãos.  

O pensamento sociológico, ao que parece, não fornece exemplos de erros 
tão anedóticos. Não obstante, neste artigo quero chamar a atenção para uma 
concepção sociológica cujo caráter bizarro não escapou aos historiadores e eru-
ditos. Refiro-me ao conceito de povo-pária, tal como Weber o formulou, isto é, 
como chave para a compreensão do comportamento dos judeus enquanto mi-
noria étnica e religiosa. Apesar de a literatura especializada ter mostrado, nos 
últimos cinquenta anos, a inadequação teórica e empírica deste conceito sob os 
mais diferentes ângulos,1  na literatura sociológica ele tem sido retido como um 
meio de explicar a incompatibilidade última entre o judaísmo e o desenvolvi-
mento do racionalismo ocidental. Assim, em seu aclamado livro The rise of wes-

tern rationalism, o sociólogo alemão Wolfgang Schluchter argumenta que embora 
a doutrina profética hebraica tenha dado início ao processo de racionalização 
da conduta no Ocidente (ao conceber um Deus único e pessoal que faz demandas 

Renan Springer de Freitas
so

ci
o

lo
g

ia
&

a
n

tr
o

po
lo

g
ia

 | 
v

.0
2.

03
: 1

03
 –

 1
33

, 2
01

2



104

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

v
.0

2.
03

: 1
03

 –
 1

33
, 2

01
2

éticas), o fato de os judeus terem se transformado (após a experiência do exílio 
babilônico) em um povo pária impediu que a referida doutrina ganhasse uma 
dinâmica universalista, problema que viria a ser solucionado posteriormente 
com o advento do cristianismo (Schluchter, 1981: 152).2 Em um trabalho posterior, 
ele se mostra ciente de que o conceito de povo-pária é alvo de merecidas críticas 
(Schluchter, 1989),3 mas faz duas ressalvas: esse conceito é importante para 
explicar por que os judeus não criaram o espírito do capitalismo e para realçar 
a condição “marginal” dos judeus, em contraste com a posição “heterodoxa” dos 
protestantes. Mais recentemente, Schluchter (2004) mencionou a inadequação 
do conceito de povo-pária quando aplicado ao judaísmo na Antiguidade, mas, 
ainda assim, argumentou que é importante retê-lo (aplicado à Antiguidade) 
porque sem ele a abordagem mais abrangente de Weber a respeito do desenvol-
vimento do racionalismo Ocidental perderia parte de seu apelo. 

Neste artigo discuto a pertinência de toda essa linha de argumentação. 
Na seção 1 passo em revista as implicações que Weber extraiu de seu conceito 
de povo-pária e procuro mostrar que nenhuma delas se sustenta. Na seção 2 
discuto especificamente a tese de Schluchter de que o conceito de povo-pária 
ajuda a entender por que os judeus não criaram o espírito do capitalismo. Na 
seção 3 detenho-me no esforço de Schluchter em reter o conceito de povo-pária 
apesar de reconhecer sua inadequação empírica. Argumento que esse esforço 
somente conduziu a erros adicionais.  

Antes de iniciar a discussão devo, entretanto, ressaltar que há circuns-
tâncias em que concepções sabidamente equivocadas, ou mesmo disparatadas, 
podem cumprir um papel relevante no desenvolvimento científico. Um exemplo 
disto nos é oferecido por Karl Popper, em seu Objective knowledge. Galileu supunha 
equivocadamente que a Lua não tinha influência sobre as marés. No contexto 
em que foi produzido, argumenta Popper, esse equívoco foi importante para que 
se chegasse a uma explicação estritamente mecânica (isto é, sem influência da 
astrologia) dos movimentos dos planetas, a qual, por sua vez, foi importante para 
a posterior formulação das leis da inércia e da correspondente lei de conserva-
ção para os movimentos rotativos (Popper, 1992: cap. 4, seção 9). Erros bizarros 
não devem, portanto, ser tão prontamente varridos para o “lixo de entulhos da 
história” – para me valer de uma feliz expressão de Paul Feyerabend (1993). Mas, 
será este o caso da concepção weberiana de povo-pária? 
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De tempos em tempos alguma perspectiva metateórica cai em desgraça no pensa-
mento sociológico enquanto outras, ao contrário, irrompem com tamanha autori-
dade que o simples ato de adotá-las parece ser suficiente para dissipar qualquer 
possível objeção. Nas últimas décadas, uma abordagem que ficou conhecida como 
“desenvolvimental” (ou “histórico-desenvolvimental” – Entwicklungsgeschichte) tem 
roubado a cena no pensamento sociológico.4 Uma entusiasmada defesa dessa 
perspectiva foi feita no início dos anos de 1980 por Holton nos seguintes termos:

Ao que parece, nada retrata melhor a perspectiva de Weber do que sua atitude crítica 

em relação às teorias evolucionistas de mudança social. Sua epistemologia neo-

-kantiana, de acordo com a qual o curso da “história” é inerentemente sem sentido, 

levou-o a resistir a explicações evolucionistas do desenvolvimento do capitalismo, 

as quais, como no caso do marxismo do final do século XIX, pressupunha algum tipo 

de desdobramento da história em direção a um fim geral predeterminado. Ao mesmo 

tempo, entretanto, isto não o impediu de aceitar a noção de história desenvolvimental 

(Entwicklungsgeschichte). Esta alternativa ao evolucionismo lhe permitiu descrever 

a lógica do racionalismo moderno e, em termos mais gerais, da racionalização, ao 

mesmo tempo em que deixou espaço para a análise do complexo desenvolvimento 

histórico em termos, não de necessidade histórica, mas dos aspectos contingentes 

da sociedade ocidental (Holton, 1983:170). 

O entusiasmo de Schluchter pela Entwicklungsgeschichte não é menor: “so-
mente através de uma perspectiva desenvolvimental”, ele diz, “podemos identi-
ficar as ações sociais que têm consequências decisivas para configurações sociais 
básicas. Somente dessa forma podemos distinguir eventos que transcendem uma 
dada estrutura de eventos que a preservam, eventos que levam à transformação 
dos que permanecem nos limites de uma dada estrutura” (Schluchter, 1981: 176).5 

O autor não poderia ter sido mais claro: não há conhecimento histórico-
-cultural digno do nome fora da Entwicklungsgeschichte – da abordagem “histórico-
-desenvolvimental”, para a qual “o que está em jogo é sempre um desenvolvi-
mento histórico particular, cuja reconstrução se dá em três estágios: identificação 
(quais são as características que definem uma dada manifestação cultural?), 
atribuição causal (como essas características surgem?) e priorização (que peso 
deve ser dado a um fator causal em relação a outros?)” (Schluchter, 2004: 44). A 
primeira pergunta, esclarece ele, só pode ser respondida mediante comparação; 

esclarece também como as outras duas  podem ser respondidas, mas isto não 
nos importa aqui (Schluchter, 2004: 44). 

Dado que, para o autor, a reconstrução do processo mais abrangente de 
desenvolvimento do racionalismo ocidental demanda a retenção do conceito we-
beriano de povo-pária (ponto ao qual retorno na seção 3), e dado que é no estudo 
de Weber sobre o judaísmo antigo (refiro-me ao livro Ancient Judaism, ainda não 
traduzido para o português) que esse conceito adquire uma importância crucial, 
Schluchter se detém nesse estudo. Ele o considera “particularmente adequado 
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para lançar luz sobre a [...] orientação comparativa e desenvolvimental” de Weber 
(Schluchter, 2004: 33). Com efeito, é em Ancient Judaism que está dito: 

De um ponto de vista sociológico, os judeus eram um povo pária, o que significa, como 

sabemos através da Índia, um povo hóspede, ritualmente separado, formalmente ou 

de fato, de seu entorno social. Todas as características essenciais da atitude dos judeus 
em relação ao seu meio podem ser deduzidas de sua existência pária – especialmente seu 

gueto voluntário, que em muito antecedeu o confinamento compulsório, e a natureza 

dual de sua moralidade: um padrão para os de dentro, outro para os de fora (Weber, 

1952: 3, grifos meus).   

Há que se reconhecer que, em Ancient Judaism, Weber observou mesmo os 
“três estágios” descritos por Schluchter. No “estágio 1”, recapitulemos, trata-se 
de identificar, via comparação, as características que definem uma dada “mani-
festação cultural” – no caso em consideração, o judaísmo pré-talmúdico. Weber 
o fez: a comparação com o caso hindu levou-o a conceituar, logo de saída, os 
judeus como um “povo-pária” e “deduzir”, a partir daí, que as características que 
os definem são as mesmas que definem qualquer “povo pária”. Para além das 
mencionadas segregação ritualística (“gueto voluntário”) e “moralidade dual”, os 
judeus, “povo pária” que eram, se caracterizavam (assim Weber “deduziu”) pela 
tendência a perseverar na condição de pária quando sob ameaça externa e pela 
propensão para o “capitalismo aventureiro” ou “especulativo” (em oposição ao 
“capitalismo racional”, peculiar aos tempos modernos). No “estágio 2”, trata-se 
de mostrar o modo como essas características surgiram. Mais uma vez, Weber o 
fez, ao dedicar uma seção inteira de seu Ancient Judaism ao “desenvolvimento da 
segregação ritualística” dos judeus e outra ao surgimento da “moralidade dual” 
judaica.6 Finalmente, no “estágio 3”, cumpre discutir o peso de diferentes fatores 
causais na produção dessas características. Pela terceira vez, Weber o fez: o fator 
destacado por ele, nas páginas finais de Ancient Judaism, foram as “promessas 
messiânicas únicas”, peculiares à doutrina profética hebraica. Em todos os três 
“estágios” a noção do judeu como um “povo-pária” circula livremente, sem ser 
perturbada por nenhum tipo de demanda.

Sem o salvo-conduto concedido pela Entwicklungsgeschichte, entretanto, 
o conceito weberiano de povo-pária não teria uma vida tão fácil. Nesse caso, 
tornar-se-ia imperativo investigar se as características ditas “definidoras” do 
judaísmo, deduzidas a partir deste conceito, são, de fato, definidoras de alguma 
coisa.7 Em um trabalho anterior recorri à ajuda dos historiadores para mostrar 
que, ao contrário do que Weber supunha, por toda a Antiguidade e Idade Média 
o cristianismo, não menos que o judaísmo, era assombrado pelo fantasma da 
“contaminação” interétnica via comensalidade e conúbio (ver Freitas, 2010: cap. 
2).8 A veemência e recorrência com que por mais de um milênio os cânones 
disciplinares dos Concílios da Igreja proibiam a comensalidade e o conúbio 
entre cristãos e judeus indicam que havia entre ambos um intercâmbio social 
muito mais estreito do que o conceito de “povo-pária” pode nos levar a supor.9 
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Se Weber se equivocou ao sustentar que os judeus na Antiguidade se 
caracterizavam pela tendência à autossegregação, da mesma forma ele se equivo-
cou ao postular que os judeus, em razão de sua “existência pária”, autoimposta, 
orientavam sua conduta por uma “ética dual”. Weber baseou sua atribuição de 
uma ética dual ao judaísmo ao que se lê em Deuteronômio 23:20:  “ao estrangeiro 
emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros”. Ele 
deduziu deste versículo que os judeus preservaram o antigo dualismo ético 
tribal, padronizado na injunção de proibir o empréstimo de dinheiro a juros ao 
irmão tribal, mas permitir que se o fizesse ao estrangeiro (ver Oelsner, 1962: 
195). Ora, nem tudo o que está escrito no Pentateuco está necessariamente no 
DNA do judaísmo, mesmo porque o Pentateuco é uma obra de muitas camadas 
e muitas vezes algo que aparece em camadas mais antigas não reaparece, ou 
mesmo é contraditado, pelo que aparece nas camadas mais tardias. Apesar de 
sua assombrosa erudição, talvez Weber ignorasse o fato de o Deuteronômio ter 
sido o primeiro livro (de que se tem notícia) a proibir o empréstimo a juros. 
Ao fazer do estrangeiro uma exceção, buscava-se evitar que estrangeiros que 
emprestavam a juros explorassem os judeus (Shmuelli, 1968: 190). No período 
dominado pelos Aaronitas,10 descrito em Números, o livro mais tardio do Penta-

teuco, esta injunção já não aparece e, posteriormente, nos tempos talmúdicos, 
a literatura rabínica criticou severamente o versículo em questão a ponto de 
fazer com que não se aceitasse, nos tribunais, a palavra de quem emprestava 
dinheiro, quer a judeus ou a gentios (Oelsner, 1962: 196). Por outro lado, há que 
se dizer que entre os cristãos, a quem Weber credita o feito de ter rompido com 
a ética dual judaica, havia injunções rigorosamente idênticas à do versículo do 
Deuteronômio. Assim, a historiadora Toni Oelsner chama a atenção para o fato de 
que em dois pacis Bavaricae sucessivos, de 1244 e 1256, havia cláusulas proibindo 
os cristãos de emprestar a juros, ou contra penhora, exceto aos judeus. Isto, 
salienta ela argutamente, “está exatamente de acordo com a fórmula da ética 
dual, que Weber supunha ser peculiar à presumida atitude pária dos judeus” 
(Oelsner, 1962: 198). 

Quando, por outro lado, examinamos as diásporas judaicas, a inadequa-
ção do conceito de povo-pária torna-se ainda mais patente. O caso sefardita 
é exemplar. Se nos voltamos para o processo que culminou na expulsão dos 
judeus da Espanha, em 1492, o qual teve início com uma conversão em massa 
ao cristianismo, veremos que esta conversão, longe de ter significado para os 
judeus, como o pensamento de Weber nos levaria a crer, uma solução para a 
existência “pária” que eles teriam imposto a si próprios desde o retorno do exílio 
na Babilônia, foi justamente o acontecimento que os conduziu à condição de 
pária, pelo menos no sentido de que a partir de então passaram a ser rejeitados 
tanto pelos judeus que resistiram à onda de conversão quanto pelos cristãos. 
Assim, o ano de 1391 marca o início da referida conversão em massa (em larga 
medida voluntária) de judeus ao cristianismo na Espanha e este fato, ao invés 
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de implicar a remoção de barreiras étnicas e de nascimento, ou, para tomar uma 
expressão do próprio Weber em outra de suas obras, o “alívio proporcionado 
pela consciência de ter escapado ao destino de pária” (Weber, 1965: 259) impli-
cou justamente o reforço dessas barreiras. Longe de facilitar o convívio ou o 
intercâmbio social entre judeus e cristãos, a contínua conversão dos primeiros 
acabou criando, para os últimos, o problema de distinguir o “cristão natural” 
do “converso”. Talvez fosse conveniente passar a palavra a Janet Adelman, uma 
estudiosa do assunto (que nada sabe de Entwicklungsgeschichte): 

Na Espanha do século XVI o perigo não era o de que os judeus se mantivessem 

como uma comunidade isolada que recusasse a graça cristã, mas que pudessem se 

converter [ao cristianismo] e infiltrar na sociedade espanhola em todos os níveis, 

tornando-se indistinguíveis dos seus hospedeiros espanhóis na medida em que 

ocupassem as posições dominantes, pois a conversão punha em risco os sinais mais 

confiáveis de diferença, provocando uma crise em uma sociedade muito miscigenada 

e obsessivamente preocupada com a pureza da linhagem (Adelman, 2003: 11).11 

Essas considerações mostram o quanto Schluchter errou o alvo ao ca-
racterizar, em uma de suas obras, a posição dos judeus como intrinsecamen-
te “marginal”, em contraste com a posição intrinsecamente “heterodoxa” do 
ascetismo protestante. “Um movimento heterodoxo”, ele diz, “se distingue de 
um movimento marginal não apenas por se dirigir para o centro, mas por ter 
a possibilidade objetiva de penetrar neste centro. Ele combina alta capacida-
de de inovação e alta capacidade de difusão” (Schluchter, 1989: 199). Ora, os 
judeus foram expulsos da Espanha exatamente por exibir a “alta capacidade 
de difusão” que Schluchter afirma não poder haver entre eles, por conta de 
sua condição intrinsecamente (pois derivada de sua alegada condição “pária”) 
“marginal”. A posição “heterodoxa” do protestantismo ascético, em contraste, 
teria permitido (assim assevera Schluchter) não só que este “inovasse”, produ-
zindo o “espírito do capitalismo”, como também “difundisse” esse “espírito” no 
“centro” não-protestante. A pertinência dessa tese, isto é, dessa atribuição de 
um caráter inovador ao protestantismo ascético, será detidamente discutida 
na próxima seção.  

Antes, entretanto, vejamos a terceira característica que Weber atribui 
ao “povo pária judeu”: a tendência a perseverar na condição de pária. Talvez a 
melhor maneira de descrever o modo como Weber atribui essa característica 
aos judeus seja mostrar o modo como ele se ancora no conceito de povo-pária 
para comparar a posição dos judeus com a dos hindus: 

O judaísmo, tanto em sua forma exílica quanto pós-exílica, oferece uma importante 

ilustração do significado do conteúdo das promessas religiosas. Desde o Exílio, 

de fato e, formalmente, desde a destruição do Templo, os judeus se tornaram um 

povo-pária [...], isto é, um grupo que se tornou uma comunidade hereditária à 

parte, ao qual falta uma organização política autônoma e caracterizado por proibir 

a comensalidade e por basear o matrimônio em injunções mágicas, tabuísticas e 
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rituais. Duas características adicionais de um povo-pária são o desprivilégio político 

e social, e uma atividade econômica peculiar. Certamente, o povo-pária da Índia, as 

castas hindus desprivilegiadas e ocupacionalmente especializadas, assemelham-se 

aos judeus nesse particular, uma vez que o status pária de ambos também envolve 

segregação em relação ao mundo externo como um resultado de tabus, obrigações 

religiosas hereditárias na condução da vida e a associação da esperança de salvação 

com seu status de pária. Essas castas hindus e o judaísmo mostram os mesmos 

efeitos característicos de uma religião pária: quanto mais opressiva a posição na 

qual os membros de um povo-pária se acha,  mais estritamente a religião os faz 

se voltar uns para os outros e para sua posição de pária, e mais poderosas se tor-

nam as esperanças de salvação que se vinculam ao cumprimento das obrigações 

religiosas ordenadas por Deus (Weber, 1965: 108-109).   

Sugerir, como Weber o faz acima, que “tabus, obrigações religiosas he-
reditárias na condução da vida e a associação da esperança de salvação com 
seu status de pária” explicam a segregação a que os judeus têm se sujeita-
do desde o exílio babilônico é um exemplo extremo de despropósito a que o 
uso apriorístico do conceito de povo-pária pode conduzir.12 Melhor, portanto, 
desconsiderá-lo. Importa reter, entretanto, que na citação acima a discussão 
de Weber se passa em um plano prioritariamente conceitual e, embora haja, 
conforme já mencionei, uma vasta literatura especializada que conteste vigo-
rosamente a concepção de “povo-pária” tal como Weber a formulou, limito-me, 
aqui, a discutir o que Weber faz a partir dela: ele compara o modo como um 
“povo-pária” (os judeus) e um não-pária (os cristãos orientais) reagem quando 
sob o domínio de um terceiro povo (os omíadas). Assim, imediatamente após a 
passagem acima, Weber continua:

O laço entre Yahweh e seu povo tornou-se tanto mais indissolúvel quanto mais 

mortal foi a humilhação e a perseguição imposta a ele. Em óbvio contraste com os 

cristãos orientais, que sob os omíadas afluíram à religião privilegiada do Islã em tão 

grande número que as autoridades políticas tiveram que dificultar sua conversão 

para preservar os interesses das classes privilegiadas, todas as frequentes e for-

çadas conversões em massa dos judeus, que lhes permitiriam obter os privilégios 

das classes dominantes, resultaram ineficazes. Tanto para os judeus quanto para 

as castas hindus o único meio de obter salvação era cumprir os preceitos religiosos 

peculiares a um povo-pária, dos quais não há como se furtar sem atrair consequ-

ências maléficas ou sem colocar em risco a sorte futura, seja a própria ou a dos 

descendentes (Weber, 1965: 109).      

O quê mais, se não seu conceito de “povo-pária”, pode ter levado Weber a 
concluir que “todas as frequentes e forçadas conversões em massa dos judeus, 
que lhes permitiriam obter os privilégios das classes dominantes, resultaram 
ineficazes”? Certamente não foi uma investigação empírica, pois esta mostra-
ria, conforme mencionei anteriormente, que a conversão em massa dos judeus 
ocorrida na Espanha a partir de 1391 foi tão “eficaz” que o número de conversos 
se avolumou a ponto de se virem estigmatizados como portadores de “defeito 
de sangue”. Entretanto, o ponto para o qual quero chamar a atenção é outro: 
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nota-se como Weber, uma vez equipado com o conceito de “povo-pária”, torna a 
investigação empírica irrelevante. Ao constatar que sob o domínio dos omíadas 
os cristãos orientais, mas não os judeus, se converteram em massa, em vez de 
se perguntar pelas razões dessa diferença, automaticamente concluiu que os 
judeus não o fizeram por receio de “atrair consequências maléficas” ou de “co-
locar em risco a própria sorte ou a de seus descendentes” – afinal, nos marcos 
da sua “orientação comparativa e desenvolvimental”, este receio é próprio de 
um “povo-pária” e, portanto, o assunto se encerra aí. 

Receio, entretanto, que o assunto não possa se encerrar tão facilmente. 
Weber não considerou a possibilidade de os cristãos orientais (e, mais ainda, os 
ocidentais) terem tido razões bem mais fortes que os judeus para se converter 
após o domínio omíada. Durante o domínio omíada no Oriente as relações entre 
os muçulmanos e os não-muçulmanos eram reguladas pelo pacto de Omar, e 
este pacto, embora implicasse restrições tanto para os judeus quanto para os 
cristãos,13 significou para os judeus um ganho, pois estes viviam até então sob 
o jugo cristão, do qual se livraram com a presença omíada e, para os cristãos, 
uma perda. Para os judeus ele significou o direito de viver e praticar a religião 
livremente, sem restrições por parte do Estado. Nessas circunstâncias, a conver-
são era claramente mais vantajosa para os cristãos do que para os judeus. A bem 
da verdade, as razões pelas quais os cristãos, em contraste com os judeus, se 
converteram em massa ao islamismo sob o domínio omíada requerem investi-
gação empírica, e não um conceito sociológico, seja o de “povo-pária” ou qual-
quer outro. Embora investigações históricas não possam, obviamente, ser con-
duzidas à margem de conceitos, estes não precisam necessariamente ser forne-
cidos pela sociologia; muito menos podem servir de substituto para a investiga-
ção ou de premissa a partir da qual os cursos reais de eventos são deduzidos.14  

2

Em um dos excertos acima reproduzidos, Weber afirma que é característico 
dos povos-pária dedicarem-se a uma “atividade econômica peculiar”. No que 
se refere aos judeus, a “atividade econômica peculiar” pode ser o comércio, a 
agiotagem, a especulação financeira, a coleta de impostos, enfim, qualquer 
coisa que não esteja relacionada com a produção industrial em larga escala, a 
marca distintiva do capitalismo moderno. Weber, como sabemos, supunha que 
a produção industrial em larga escala, tal como hoje a conhecemos, requereu, 
pelo menos em seus primórdios, uma atitude mental peculiar; uma dedicação 
ao trabalho contínuo e disciplinado, concebido como um fim em si mesmo. 
Esta atitude mental, ele argumentou, faltou aos judeus. A esta predisposição 
para a disciplina, para a vida metódica, para a acumulação permanente de 
capital, tomada não como um meio para o enriquecimento, mas como um 

o erro como meio de produção de conhecimento: max weber e a entwicklungsgeschichte



111

princípio orientador de vida; um dever moral, uma obrigação que se cumpre 
para a própria satisfação interior; a esta sensação irracional de satisfação pelo 
dever cumprido ao empregar bem o tempo, ao poupar e multiplicar dinheiro, 
ao executar corretamente as tarefas do dia a dia, Weber chamou de “espírito do 
capitalismo”. Este “espírito”, ele argumentou, faltou aos judeus, aos católicos, 
aos luteranos, enfim, a toda forma de religiosidade qualitativamente distinta 
da exibida pelo protestantismo ascético. E, por subscrever tudo isto, Schluchter 
se sentiu à vontade para afirmar que é pertinente caracterizar os judeus como 
um povo-pária porque, não obstante a “inexatidão histórica” desse conceito, 
e o fato de ele não estar livre de “conotações ideológicas”, assim procedendo 
podemos responder a seguinte pergunta: “por que os judeus não produziram o 
‘espírito’ do capitalismo moderno?” (Schluchter, 1989: 199). 

Evidentemente, o autor só faz esta pergunta porque pressupõe que o 
protestantismo ascético produziu o “espírito do capitalismo moderno”, tal como 
Weber o concebeu. Examinemos, então, este pressuposto. Para Weber, como sa-
bemos, essa disposição mental que ele chamou de o “espírito do capitalismo” é, 
em sua origem, um resultado do sentimento psicológico de ansiedade advindo 
da incerteza quanto à salvação, o qual, por sua vez, resulta, fundamentalmen-
te, da doutrina calvinista da predestinação. Diferentemente de um católico 
ou um judeu, o asceta protestante não pode buscar a salvação de sua alma 
simplesmente contabilizando suas “boas obras”. Pior que isto, ele nada pode 
fazer para alterar o destino de sua alma, pois este já se acha predeterminado. 
Entretanto, ele pode aliviar sua ansiedade tomando conhecimento, de ante-
mão, daquilo que lhe foi reservado. O sucesso na condução de seus assuntos 
mundanos, resultante de uma vida regrada, é a prova de sua predestinação à 
salvação eterna. Seu sucesso neste mundo é a prova de seu sucesso no outro 
mundo. Daí, o autocontrole, a disciplina e a industriosidade característicos do 
empreendimento racional capitalista moderno. 

Esta associação que Weber estabelece entre a ansiedade oriunda da 
incerteza em relação à salvação (ela própria um resultado da doutrina da 
predestinação) e a predisposição para o padrão de conduta acima descrito é, 
sabidamente, muito contestada na literatura histórica e erudita especializada. 
O historiador Trevor-Roper, por exemplo, argumenta que nada há de particular-
mente protestante ou calvinista na disciplina mental e moral que Weber atribui, 
corretamente em sua opinião, ao homem moderno. Esta disciplina, ele diz, é 
uma herança do pensamento de Erasmo, do qual Calvino se serviu para pregar 
o retorno ao cristianismo primitivo, o estudo da Bíblia, a santificação da vida 
leiga e, sobretudo, a dedicação incondicional ao trabalho como forma superior 
de devoção religiosa. Especialmente este último item, que Weber supunha ser 
o próprio cerne da “ética protestante”, já era disseminado entre praticantes ca-
tólicos “erasmianos” antes da Reforma (Trevor-Roper, 2007: 54). Este argumento 
é consistente com três outros, vindos de direções bem diversas. 
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Ele é consistente, em primeiro lugar, com o que os próprios dogmatistas 
do século XVII diziam a respeito da doutrina calvinista da predestinação: que se 
tratava apenas de uma concepção dogmática dos eruditos, abstrata demais para 
exercer qualquer influência significativa sobre a conduta cotidiana dos devotos 
(Graf, 1993: 39). Em segundo lugar, ele é consistente com a constatação de que o 
calvinismo passou, desde sempre, por profundas transformações doutrinárias 
(ver, por exemplo, MacKinnon, 1988: 169). Essas se iniciaram ainda antes da morte 
de Calvino e, menos de um século mais tarde, em Westminster15 estabeleceu-se 
que “a salvação não estava mais oculta pelo véu divino, mas iluminada para 
todos os que estivessem determinados a agarrá-la.” (MacKinnon, 1988: 169). O 
calvinismo, esclarece MacKinnon, “chegou a esta posição evoluindo como um 
híbrido, absorvendo elementos tanto do catolicismo quanto do luteranismo.” 
(MacKinnon, 1988: 169). Para os propósitos da presente discussão é suficiente 
mencionar que o calvinismo absorveu do catolicismo a noção de justificação 
pelas obras e, nesse sentido, está longe de desfrutar da especificidade (ou do 
caráter único) que Weber lhe atribuiu. Tanto quanto um católico, ou um judeu, 
um calvinista do século XVII poderia interferir sobre o destino de sua alma. Ele 
o faria, quer contabilizando suas “boas obras”, a exemplo dos católicos, quer, 
à maneira dos luteranos, por uma diligência espiritual que deles fizesse um 
“recipiente” sobre o qual o Espírito Santo derrama o discernimento necessário 
para o reconhecimento da fé verdadeiramente redentora. 

Em terceiro lugar, tudo isto é compatível com o fato de que, para toda 
uma geração de pregadores protestantes da virada do século XVI para o XVII, 
a reforma da doutrina cristã, tal como realizada por Lutero e Calvino, deveria 
ser seguida por uma segunda reforma, “a reforma da vida”, e nada servia melhor 
a este propósito do que a produção em massa de tratados devocionais, os quais 
eram escritos, impressos e vendidos não às dúzias, mas às centenas e aos mi-
lhares. O ponto a ser destacado é que, para os autores desses tratados, os limites 

confessionais eram praticamente irrelevantes, pois os calvinistas se valiam de es-
critos luteranos e vice-versa; ambos, por seu turno, valiam-se de fontes cató-
licas do medievo tardio (ver Lehmann, 1987: 314-315). Não espanta, portanto, 
que o calvinismo tenha incorporado a noção de salvação pela contabilização 
das boas obras, que Weber supunha peculiar aos “tradicionalismos” católico e 
judaico.

Diante de tudo isto, fica extremamente difícil sustentar, como o pensa-
mento weberiano o faz, a existência de um fosso teológico entre o calvinismo 
(onde o homem é visto estritamente como um “instrumento” de Deus e não se 
admite qualquer concepção “contábil” de salvação) por um lado, e o luteranis-
mo (onde o homem pode ser visto como um “recipiente” de Deus) e o catolicis-
mo (onde o homem é visto como um instrumento, mas pressupõe-se uma 
concepção “contábil” da salvação), por outro. É verdade que a Entwicklungsges-

chichte demanda a existência desse fosso, mas nem sempre a vida real pode 
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satisfazer as suas demandas.  Receio que a vida real tenha contrariado a deman-
da de que o protestantismo, em sua versão ascética, tenha produzido esta 
atitude mental peculiar que Weber chamou de “o espírito do capitalismo” – ou 
a de que a Reforma logrou realizar uma mudança qualitativa de mentalidade, 
uma “transformação da alma do homem”, como diz o próprio Weber (2003: 368), 
sem a qual o capitalismo não poderia ter se desenvolvido da forma como o fez.  

Para explicar melhor o que estou chamando de “vida real” vou retomar 
uma polêmica que, passados 30 anos, mantém ainda seu interesse. Refiro-me 
ao debate ocorrido entre Cohen e Holton, no início dos anos de 1980 (mesma 
época em que Schluchter publicava seu The rise of western rationalism), a res-
peito do papel do ascetismo intramundano protestante no desenvolvimento 
do capitalismo moderno (Cohen, 1980; Holton, 1983). Cohen procurou mostrar 
que todas as características, sem exceção, que o próprio Weber atribuiu ao ca-
pitalismo moderno já existiam nos empreendimentos capitalistas anteriores à 
Reforma. Já na Itália medieval, Cohen argumentou, as empresas funcionavam 
nos moldes das organizações burocráticas modernas, já conhecendo o livro-
-caixa (o próprio Weber, diga-se de passagem, estava ciente disto),16 o balancete, 
a separação entre a casa e a unidade de produção, o uso racional do tempo e 
a produção de mercadorias para um círculo abstrato de consumidores (Cohen, 
1980). Curiosamente, mais de uma década antes, Trevor-Roper já havia dito a 
mesma coisa de uma forma que vale a pena reproduzir:

As empresas de Benedetto Zacaria em Gênova, de Roger Boinebroke em Gante [ambas 

do século XIII], dos grandes comerciantes de tecidos e banqueiros de Florença eram 

tão “racionais” em seus métodos, quanto “burocráticas” em sua estrutura, como 

qualquer capitalismo moderno; e se os criadores dessas empresas eram às vezes 

personagens chocantes – “capitalistas aventureiros judeus” mais do que “ascetas 

mundanos” – assim (como agora achamos) eram os calvinistas De Geer e De Witte 

do século XVII (Trevor-Hoper, 2007: 51).

De Geer e De Witte, cabe esclarecer, eram os maiores empreendedores 
capitalistas da Europa da primeira metade do século XVII, e o estilo de empre-
endedorismo de ambos, como também de todos os outros grandes empreende-
dores calvinistas do século XVII, em nada se distinguia do estilo “aventureiro”, 
ou “pária”, que Weber supunha peculiar aos empreendedores judeus.17 Por outro 
lado, em se tratando do tema em consideração, não podemos nos furtar a ouvir 
Fernand Braudel: 

Vendo hoje, retrospectivamente, não se poderia negar que o capitalismo ocidental 

tenha fabricado, com o tempo, uma nova arte de viver, novas mentalidades, que ele 

acompanha e é acompanhado por elas. [...] Mas, enfim, se houve mudança, data de 

quando? Max Weber quer que seja a partir do protestantismo [...]; Werner Sombart, 

a partir da Florença do século XV. [...] Na minha opinião, não há dúvidas: Sombart 

tem razão neste ponto. Florença, já no séc. XIII, a fortiori no século XV, é uma cidade 

capitalista, seja qual for o sentido que se dê a esta palavra (Braudel, 2009: 515).     
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Nessa perspectiva, o advento do capitalismo racional moderno teria 
sido, sobretudo, o resultado da generalização de um padrão de empreendi-
mento econômico já existente; ele teria sido, como sugeriu o próprio Cohen, 
“a culminação de um processo longo e gradual”, que teve início com empre-
endimentos econômicos como os acima citados. Posto que uma conclusão 
de tal natureza contraria os princípios da Entwicklungsgeschichte, uma vez 
que esta última demanda a existência de “imagens de mundo” que, tal como 
“agulheiros” (para retomar uma das mais conhecidas metáforas de Weber), 
apontam de tempos em tempos para novas (e inesperadas) direções para o 
desenvolvimento histórico, Holton, ao polemizar com Cohen, se prontifica a 
descartá-la, evocando, para tanto, não alguma evidência empírica, mas o fan-
tasma do evolucionismo: 

Embora Cohen não utilize explicitamente a perspectiva evolucionista, ele se apro-

xima disto ao invocar uma teoria Whig da emergência do capitalismo em contrapo-

sição a Weber. A teoria Whig apresenta épocas históricas passadas (como a Renas-

cença) meramente como um estágio conduzindo ao presente. Assim, imagina-se que 

um “longo […] processo histórico de desenvolvimento” culminou no “sistema final” 

(Cohen 1980, p. 1350). Para Weber, em contraste, o capitalismo anterior à Reforma 

não pode ser considerado um estágio inicial no desenvolvimento “sempre para a 

frente e sempre para a cima” do capitalismo moderno. Ele não tem uma dinâmica 

interna que o conduz ao sistema moderno. É essa perspectiva antievolucionista 

que explica as reservas de Weber em relação ao significado desenvolvimental da 

economia da Renascença (Holton, 1983: 170).

Nota-se que essa contestação ao argumento de Cohen (e, por implicação, 
aos argumentos de Braudel e Trevor-Roper) é uma petição de princípio: afirma-
-se que o capitalismo renascentista não pode ter tido “uma dinâmica interna” 
que o conduzisse, de forma lenta e gradual, ao capitalismo moderno, porque à 
luz da perspectiva “antievolucionista”, “desenvolvimental”, de Weber, um de-
senvolvimento de tal natureza é por definição inconcebível. Holton faz daquilo 
que é tão somente a sua premissa, a saber, que o capitalismo moderno é de 
natureza distinta do capitalismo da Renascença, a sua conclusão. Para que sua 
refutação do argumento de Cohen fosse mais que uma mera afirmação de fé na 
superioridade da Entwicklungsgeschichte, seria necessário mostrar que, para além 
das características que Cohen listou como distintivas do capitalismo italiano 
medieval e renascentista, alguma novidade, não mencionada por ele, surgiu 
no capitalismo moderno em decorrência da Reforma e, mais do que isto, que 
justamente essa novidade seria o que o faz “racional” e “moderno”. 

Nessa perspectiva, torna-se imperativo mostrar que novidade teria esca-
pado a Cohen, isto é, que novidade essa disposição mental chamada “o espírito 
do capitalismo” teria introduzido no empreendimento capitalista pós-Reforma 
de modo a distingui-lo qualitativamente do anterior. Afirmar, como Holton o faz 
(1983: 168), que a novidade introduzida foi tornar a busca do lucro um “princípio 
orientador da vida” e um “fim em si mesmo” não resolve o problema, a menos 
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que se mostre quando e como essa alegada novidade conferiu ao empreendi-
mento capitalista uma nova feição. 

Dessa forma, admitindo-se que o capitalismo moderno apresenta alguma 
novidade em relação ao medieval ou ao renascentista, a Entwicklungsgeschichte 
não tem se revelado um bom caminho para nos conduzir a ela. Os historiado-
res que o digam. Braudel, por exemplo, recorre extensivamente à obra The first 

industrial nation [A primeira nação industrial], do historiador inglês Peter Mathias, 
para mostrar que é somente a partir do final do século XVIII que o capitalismo 
adquire, de fato, uma nova feição. Somente nessa época surge um personagem 
verdadeiramente novo, a saber, o industrial propriamente dito, que “rompeu um 
a um todos os vínculos” entre a então existente pré-indústria e o capitalismo 
mercantil. O surgimento dos industriais constitui uma novidade na medida 
em que esses, nas palavras do próprio Braudel, “tendem a se desvencilhar do 
intermediário, que é o mercador, e passar eles próprios a controlar a compra e 
colocação da matéria-prima, sua qualidade, sua regularidade. Desejosos de vender 
muito, querem estar à altura, querem conhecer por si próprios os movimentos 
do mercado e de se adaptar a eles.” (Braudel, 2009: 553-554).

Assim, os Fieldens, donos de uma fiação de algodão no início do século XIX, 
confiavam a compra da matéria-prima a seus próprios agentes, que enviavam aos 
Estados Unidos (Braudel, 2009: 554-555). Thomas Cubitt, um empresário de obras 
públicas que fez fortuna após as guerras napoleônicas, “libertou-se dos subcon-
tratantes que, nesses domínios, eram a velha regra; além disso, cercou-se de uma 
mão de obra permanente e soube organizar seu próprio crédito” (Braudel, 2009: 
555).18 A independência exibida por esse estilo de empreendedorismo, arremata 
Braudel, “torna-se o sinal dos novos tempos” (Braudel, 2009: 555). Pela primeira 
vez, então, estamos diante do empreendedor que controla todo o processo produ-
tivo e se livra de toda intermediação. Weber já havia chegado a essa novidade de 
forma intuitiva no segundo capítulo de A ética protestante e o espírito do capitalismo, 
ao se referir a um hipotético manufatureiro inovador de meados do século XIX 
que “subitamente convulsiona” o estilo tradicional de empreendedorismo de 
sua época ao se desvencilhar de toda forma de intermediação na condução dos 
seus negócios. Mas, que relação esta forma autônoma de se conduzir, que data 
somente do final do século XVIII, ou mesmo do século XIX, pode ter a ver com 
a Reforma Protestante, ocorrida três séculos antes? Será que este novo estilo 
de empreendedorismo requereu que os empreendedores passassem a conceber 
o lucro como um fim em si mesmo, ou, mais do que isto, como um “princípio 
orientador da vida”? Será, em outras palavras, que o advento desse novo estilo 
de empreendedorismo requereu mesmo essa mudança específica de mentali-
dade e, admitindo-se que sim, seria essa mudança um subproduto da Reforma?    

A Entwicklungsgeschichte demanda que a resposta seja afirmativa. O traba-
lho dos historiadores que se detiveram na revolução industrial inglesa, berço do 
capitalismo moderno, parece apontar, entretanto, na direção oposta. Para além 
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de Braudel e Trevor-Roper, Paul Mantoux, em seu trabalho monumental sobre 
a revolução industrial no século XVIII, chama a atenção para o fato de que, de 
um modo geral, embora os industriais dessa época tenham se notabilizado pela 
iniciativa, capacidade de organização e a autonomia acima referida, eles, de um 
modo geral, “só pensavam em fazer fortuna. Tanto os homens quanto as coisas 
se reduziam, em suas mãos, a instrumentos úteis para essa finalidade única [...] 
Muito vaidosos, viviam como grandes senhores, com lacaios, carruagens, suntu-
osas residências na cidade e no campo” (Mantoux, 1986: 394-395). Conforme se 
vê, estamos diante de algo bastante distinto do “ascetismo intramundano” que, 
na visão weberiana, teria que ter desempenhado um papel fundamental nesse 
processo! Pode-se objetar que o ascetismo intramundano oriundo da Reforma não 
cumpriu seu papel relevante no século XVIII, mas o fez em uma época anterior. 
Se é assim, cumpre indagar: em que época? Seria no século XVII? Trevor-Roper 
mostra que não: o ascetismo intramundano não era um traço da conduta dos 
empreendedores calvinistas da Europa continental dessa época, pois, para além 
de não haver diferença entre o estilo de empreendedorismo desses calvinistas 
e o dos judeus, os calvinistas ricos desfrutavam de uma vida nababesca. Resta, 
então, o próprio século de Calvino, o século XVI. Mas, conforme mais uma vez 
aponta Trevor-Roper, nem a Holanda, nem a Escócia, nem Genebra, nem o Pa-
latinado – as quatro sociedades calvinistas óbvias – produziram seus próprios 
empreendedores (Trevor-Roper, 2007: 42). Assim, a admitir que a emergência 
de um novo estilo de empreendedorismo incorporado na figura do industrial 
do final do século XVIII é a grande novidade do capitalismo moderno, está por 
demonstrar que o surgimento de um novo tipo de mentalidade, supostamente 
advindo da Reforma, tenha desempenhado um papel importante no surgimento 
dessa novidade.19 Ao polemizar com Sombart, Weber afirma que “nem o que é 
especificamente novo no sistema econômico moderno, nem o que é especifica-
mente novo na mentalidade econômica moderna são especificamente judaicos.” 
(Weber, 2006: 293-294). Isto é verdade, mas não em razão, como Schluchter quer 
nos fazer crer, de uma suposta condição de “povo-pária” dos judeus. Por tudo o 
que foi exposto anteriormente, se o que há de novo no capitalismo moderno não 
é “especificamente judaico”, tampouco é especificamente protestante.    

3

Em seu citado artigo de 2004, Schluchter concede que há algo de errado com 
a aplicação do conceito de povo-pária ao judaísmo. Este conceito, ele diz, se 
aplica à situação dos judeus na Idade Média, mas não à Antiguidade.20 Weber, 
ele continua, utilizou-o de forma equivocada ao “construir a situação pária” 
dos judeus no período que se estende do exílio persa-babilônico (586-538 a. C.) 
à queda do segundo Templo (70 d. C.). Sendo este o caso, ele conclui, trata-se 
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de saber o que justifica esta projeção equivocada: muito mais interessante do 
que arrolar contra-exemplos que exponham o erro de Weber, ele diz, é saber o 
que o motivou a construir (ainda que equivocadamente) esta situação pária dos 
judeus da Antiguidade – “é ver por trás” dessa construção (Schluchter, 2004: 48).

Saibamos, imediatamente, o quê de tão importante Schluchter “viu por 
trás” do erro de Weber: ao caracterizar os judeus da Antiguidade como um 
povo-pária, Schluchter diz, Weber “estabelece um pano de fundo contra o qual 
a missão Paulina aparece de forma clara”. Graças a isto, ele pôde ver “nessa 
missão um ato de liberação de significado histórico-mundial” (Schluchter, 2004: 
49). Weber descobriu que Paulo “preservou as criações do Antigo Testamento 
para o Cristianismo primitivo enquanto este se livrava das imposições dos mo-
dos judaicos de pensamento” (Schluchter, 2004: 49). Schluchter cita o próprio 
Weber para explicar melhor qual foi, segundo este último, o formidável “ato de 
liberação” propiciado por Paulo: 

[...] uma das mais importantes realizações do trabalho missionário de Paulo foi 

preservar as escrituras sagradas dos judeus para que as mesmas se tornassem as 

escrituras sagradas dos cristãos, não sem antes, entretanto, purgá-las de todas as 

prescrições éticas e rituais que mantinham os judeus na sua posição característica 

de povo pária. A partir de Paulo essas prescrições e rituais não mais se impunham 

aos cristãos porque haviam sido anuladas pelo Redentor cristão (Weber apud 

Schluchter, 2004: 49).21

Diante disto, Schluchter dá por esclarecida a importância heurística 
do conceito de povo-pária: sem o pano de fundo que este conceito propiciou, 
ele explica, “o ato de liberação [que teria resultado da missão de Paulo] não 
teria sido tão espetacular” (Schluchter, 2004: 49). Nada surpreendente: a En-

twicklungsgeschichte demanda rupturas espetaculares; o conceito de povo-pá-
ria pôs em relevo uma (suposta) ruptura espetacular, logo, seu uso está justi-
ficado. Mas, será verdade que Paulo transferiu as escrituras sagradas dos ju-
deus para os cristãos da forma como Weber sugeriu? E será verdade que seu 
trabalho missionário significou o “ato de liberação” que Schluchter, no rastro 
de Weber (e também de Parsons), tão enfaticamente lhe atribuiu? Receio que, 
para que a Entwicklungsgeschichte justifique tanto entusiasmo, tenham de ser 
verdadeiras (ou, pelo menos, não tão manifestamente falsas) as conclusões a 
que se chega quando se satisfaz suas demandas. Afinal, a prova do pudim está 
em comê-lo, e não na receita. Provemos, então, do pudim, isto é, averiguemos 
se a missão de Paulo teve mesmo o “significado histórico-mundial” que Weber 
lhe atribui.

Inicio pelo mencionado “ato de liberação”. Quando Weber afirma que “a 
partir de Paulo as prescrições e rituais judaicos não mais se impunham aos 
primeiros cristãos porque haviam sido anuladas pelo Redentor cristão”, ele 
está simplesmente incorrendo em um equívoco. Paulo, de fato, explicava aos 
gentios, quer fossem os primeiros cristãos ou não, que a salvação da alma não 
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dependia da circuncisão, nem de restrições dietárias,  nem da observação dos 
elaborados rituais descritos no Pentateuco etc. Mas este “ato de liberação”, como 
Schluchter o chamou, nada tem a ver com o “Redentor cristão”. A ideia de que 
um não-judeu não precisa se submeter “aos modos de pensamento dos judeus” 
era um preceito farisaico – não foi uma invenção de Paulo. Era um ensinamen-
to rabínico, antes que cristão, que somente os judeus teriam que observar todo 
esse conjunto de prescrições e rituais. Para um não-judeu, bastava seguir as 
sete leis de Noé, pois a observância dessas leis era tudo o que ele necessitava 
para a salvação da alma. Nesse sentido, Paulo não rompeu com a tradição ju-
daica ao ensinar que um não-judeu está livre das injunções rituais do Antigo 
Testamento. 

No que se refere ao outro feito espetacular que Weber atribui a Paulo, a 
saber, a transferência das escrituras sagradas judaicas aos cristãos, receio que, 
nesse particular, Weber tenha se equivocado completamente e Schluchter tenha 
incorporado este equívoco de forma inteiramente acrítica. Conforme exponho 
em outro trabalho (Freitas, 2010: esp. cap. 1) a referida transferência foi a cul-
minação de um processo muito mais complicado e laborioso; foi o resultado 
final de uma longa e sangrenta batalha pela criação da ortodoxia cristã – ou, o 
que resulta no mesmo, a solução que se obteve, após um enorme esforço, para 
um problema extremamente espinhoso que, por muito boas razões, dominou 
todo o período patrístico. Refiro-me ao problema, que Paulo jamais teve que 
enfrentar, de saber se o Deus dos judeus e o dos cristãos era o mesmo. A feição 
que o cristianismo assumiu a partir do século IV, e que em larga medida per-
siste até os nossos dias, tem muito mais a ver com a solução que se deu a este 
problema do que com o que quer que diga respeito ao trabalho de Paulo. Esta 
solução foi uma concepção teológica atualmente conhecida como superacio-
nismo,22 a qual, embora já tivesse se esboçado na epístola de Barnabás no final 
do primeiro século, só veio a ser devidamente articulada em meados do século 
II, cerca de um século após a morte de Paulo.  

Embora a descrita posição de Weber a respeito do significado histórico-
-cultural do trabalho missionário de Paulo possa ser atribuída à sua “orientação 
comparativa e desenvolvimental”, ela me parece muito mais uma reverberação 
da teologia superacionista, tal como se afigurou no pensamento protestante 
do século XIX. Os teólogos protestantes do século XIX estavam interessados 
em saber como pôde o cristianismo, uma “religião universal”, surgir a partir do 
judaísmo, uma “religião étnica”, particularista.23 A resposta podia ser resumida 
em uma única palavra: Paulo. No próprio terreno teológico, os termos nos quais 
essa pergunta está formulada (e, como corolário, a resposta) já são contestados 
há mais de 40 anos,24 mas, ainda assim, Schluchter permanece aceitando esses 
termos sem reservas – sua “orientação comparativa e desenvolvimental” não o 
impediu de incorrer neste erro. A exemplo dos teólogos superacionistas, Schlu-
chter vê o trabalho missionário de Paulo como representando o limiar de uma 
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transição evolutiva decisiva,25 caracterizada pela substituição (e superação) de 
uma religião étnica por uma religião universal. 

Ora, quando definimos uma religião como “universal”, em contraposição a 
outra que definimos como “étnica”, ou “cultural” (segundo o próprio Schluchter, 
Weber definiu o judaísmo como uma religião “cultural”), estamos subentendendo 
que para a primeira, mas não para a última, o pertencimento a um grupo étnico 
é uma forma de diferença humana a ser transcendido ou tornado irrelevante.26 
Será que é legítimo contrapor o cristianismo ao judaísmo no que diz respeito 
a este ponto? O pensamento protestante do século XIX pressupunha que sim, 
e Schluchter absorveu este pressuposto de forma acrítica. 

Para o pensamento teológico do século XIX a passagem de Paulo havia 
inequivocamente significado uma ruptura. “Sob a influência do helenismo”, 
escreveu Baur, um dos pilares do pensamento protestante do século XIX, “Pau-
lo deu forma ao Cristianismo”; ele “rompeu completamente as barreiras do 
Judaísmo e ergueu-se do particularismo do Judaísmo para a ideia universal de 
Cristianismo”.27 Harnack, outro gigante do pensamento protestante, arrematou 
esta resposta cerca de 50 anos mais tarde (Harnack, 1901), ao sustentar que o 
helenismo continha a semente do universalismo de que o cristianismo precisava 
para ultrapassar os limites do isolamento nacionalista dos judeus (ver King, 
2005: 76). Conforme já sugeri, embora no âmbito da Entwicklungsgeschichte esta 
solução permanece aceita sem reservas, no interior do próprio pensamento 
protestante ela começou a ser revista já no início do século XX e, nos dias 
atuais, é em ampla medida rejeitada.28 Isto significa que, quando se trata de 
discutir as raízes do racionalismo peculiar ao Ocidente, Schluchter mantém-se 
absorvido em uma concepção teológica protestante do século XIX que o próprio 
pensamento teológico tem crescentemente rejeitado.

Para mostrar este vínculo entre a Entwicklungsgeschichte e a teologia 
protestante do século XIX nada melhor que retomar o argumento do próprio 
Schluchter a respeito das raízes judaicas e cristãs do racionalismo ocidental 
(Schluchter, 1981). Seguindo a trilha aberta por Weber, Schluchter inicia seu 
argumento sugerindo que a doutrina profética hebraica foi o ponto de partida 
do racionalismo ocidental na medida em que significou uma ruptura histórico-
-cultural sem precedentes: 

[A] inovação decisiva do Judaísmo antigo foi a ideia de um Deus Criador transcen-

dente que estabeleceu uma ordem boa à qual todos os seres humanos deveriam se 

submeter. A partir desse monoteísmo ético, a ação social pôde ser orientada pela 

noção de uma revolução política e social pretendida por Deus, e o mundo pôde 

ser compreendido como um fenômeno histórico destinado a ser substituído pela 

ordem divina (Schluchter, 1981: 152). 

Ainda na trilha de Weber, Schluchter argumenta que o povo a quem o 
“monoteísmo ético” foi originalmente dirigido, dada sua condição de “pária”, não 
foi capaz de completar a ruptura que seus próprios profetas haviam iniciado:
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Entretanto, a transformação da comunidade judaica ligada por juramento no povo-

pária judeu removeu dessa ideia [o monoteísmo ético] sua dinâmica universalista. 

Ela tornou-se parte de uma moralidade que distinguia os de dentro dos de fora e 

acreditava-se ser prioritariamente endereçada a um autoproclamado (ascriptive) 

“povo escolhido” (Schluchter, 1981: 152). 

Mas o judaísmo, salienta Schluchter, agora apoiando-se em Parsons, não 
era tudo o que havia. Havia também, em claro contraste, a cultura intelectual 
helênica. Esta postulou a existência de uma ordem natural supradivina à qual 
todos os homens e deuses deveriam igualmente se submeter. Dessa forma, a 
ação social pôde ser orientada pela ideia de uma ordem natural e justa, uni-
versalmente aplicável. Entretanto, ressalva Schluchter, a polis realizou tal ideia 
[tal ‘universalismo cognitivo’, nos termos do próprio Schluchter] de uma forma 
muito limitada porque a vida religiosa permaneceu moldada pela religiosidade 
politeísta dos mistérios, em detrimento da emergência de deuses “universais” 
(Schluchter, 1981: 152).  

Havia, então, dois problemas requerendo solução: por um lado, a con-
dição “pária” do povo judeu impedia que o mesmo imprimisse ao monoteísmo 
ético judaico uma “dinâmica universalista”; por outro, a segmentação da re-
ligiosidade helênica em deuses locais restringia o alcance do “universalismo 
cognitivo” helênico. A solução, de acordo com Schluchter, viria justamente com 
o trabalho de Paulo:

Contra este pano de fundo, a missão de Paulo ganha sua importância decisiva. Ela 

rompeu completamente os limites atributivos (ascriptive) do monoteísmo ético 

judaico ao suspender a Lei, com a ajuda do Salvador cristão, e forneceu uma nova 

base para a religiosidade helênica ao colocar o sofrimento, a morte e a ressurreição 

do Salvador no contexto desse monoteísmo. Por esta razão Weber considerava a faça-
nha de Paulo de uma importância histórica tremenda. Sem ela, a missão cristã mundial 

teria sido impossível [...]. Entretanto, para que a missão de Paulo se transformasse 

em uma missão cristã mundial seria necessário que a congregação cristã se trans-

formasse de uma seita em uma igreja, de uma heterodoxia em uma ortodoxia. O 

Império Romano forneceu não só o arcabouço político, mas também a inovação 

institucional crucial, a corporação racional, que se desenvolveu no período imperial 

(Schluchter, 1981: 152, grifos meus).

Um teólogo protestante do século XIX como Baur haveria de ler tudo isto 
com entusiasmo (ver nota 27), mas um historiador de boa cepa (de qualquer 
época) haveria de se espantar com a facilidade com que Schluchter passa por 
cima de três séculos. Com efeito, na passagem acima Schluchter dá a entender 
que o cristianismo ao qual o imperador Constantino se converteu já estava 
pronto, pelo menos no essencial, quando Paulo acabou de realizar seu trabalho, 
cerca de 300 anos antes. Entretanto, conforme apontou o teólogo sueco Krister 
Stendahl, há quase 50 anos, Paulo significou muito pouco para o pensamento 
da Igreja nos primeiros 350 anos de sua história,29 e o cristianismo do século 
IV só se constituiu enquanto tal na medida em que, diferentemente do Paulino, 
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se apropriou do passado judaico, transformando a Bíblia Hebraica no “Antigo 
Testamento” cristão – e, como tal, em uma prefiguração da vinda de Cristo, 
anunciada pelo “Novo Testamento”. Ora, esta visão superacionista está ausente 
do pensamento Paulino. Para Paulo, o sentido fundamental do aparecimento de 
Cristo não foi, como asseverava a teologia protestante do século XIX (no rastro 
de Lutero e de Agostinho), a salvação universal pela fé, mas, sim, a expansão 
da condição de descendente de Abrahão aos gentios. 

Para melhor explicar este ponto vou retomar uma afirmação de Weber 
através da qual transparece sua má compreensão do sentido histórico-cultural 
do trabalho de Paulo. Refiro-me à afirmação de que “o trabalho incomparável 
da missão de Paulo foi sua oferta, aos judeus, de um tremendo alívio, um alívio 
proporcionado pela consciência de ter escapado ao destino de pária.” (Weber, 
1965: 260). 

Diferentemente do que Weber supunha, Paulo jamais fez qualquer “ofer-
ta” aos judeus, mesmo porque o que Paulo tinha, de fato, a oferecer, os judeus 
já tinham. Eis, em uma palavra, do que se trata: uma linhagem. Com efeito, os 
judeus já tinham a sua: eram todos descendentes de Abrahão. Aos gentios, a 
quem Paulo se dirigia, faltava, entretanto, um ancestral comum. Paulo, então, 
encarregou-se de oferecer-lhes um; o único, aliás, que lhe parecia aceitável: o 
próprio Abrahão. Os judeus já eram uma raça abrahâmica. Tratava-se, então, de 
tornar os gentios uma raça abrahâmica também, pois o pertencimento a esta 
raça era, segundo acreditava Paulo, a única via de acesso à graça divina. Era 
este, então, o sentido do seu trabalho. Os gentios precisavam aceitar Jesus como 
o Messias porque, para quem não era judeu, esta era a única via de acesso à 
linhagem abrahâmica, a qual era, por sua vez, a única via de acesso à salvação. 
Os judeus, por seu turno, não precisavam compartilhar esta crença, uma vez 
que já pertenciam, por nascimento, à linhagem de Abrahão. 

Nessa perspectiva, Weber acertou ao afirmar que Paulo ofereceu alguma 
coisa importante a alguém, mas errou no que se refere a o quê foi oferecido e 
a quem. Não se tratava de liberar os judeus (ou, para dialogar diretamente com 
Schluchter, os primeiros cristãos também) de o que quer que seja, mas de es-
tender a condição de raça abrahâmica aos gentios. O versículo 3:29 da epístola 
aos Gálatas deixa isso claro:  “E, se sois de Cristo, também sois descendentes de 
Abrahão, e herdeiros segundo a promessa” (Gal. 3:29). Duas raças abrahâmicas, 
vivendo lado a lado, até o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo, que Paulo supu-
nha iminente: era este o seu Projeto, e não a abolição de diferenças étnicas, ou 
a superação do judaísmo pelo cristianismo, como supõem Weber e Schluchter. 
Na perspectiva (farisaica) de Paulo, Deus havia planejado dois caminhos para 
a salvação, e não um só e, em ambos os caminhos, a descendência (patrilinear) 
era o que contava. A salvação dos judeus estava condicionada à dos gentios e 
vice-versa, mas o caminho a ser seguido em cada caso era diferente: o do judeu 
era a Torá, o do gentio, a fé de Cristo. Ao postular que Deus havia planejado dois 
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caminhos para a salvação, ambos condicionados ao pertencimento à linhagem 
abrahâmica, Paulo não aboliu diferenças étnicas; ao contrário, ele as tornou 
fundamentais. Para abolir diferenças étnicas, Paulo teria que desconhecer (e 
não enfatizar) as linhagens bíblicas, como o fez, por exemplo, Marcião, conforme 
discuto em outro lugar.30  

Disto resulta que se o conceito weberiano de povo-pária tem algum 
valor heurístico, continuamos sem saber qual é, pois, certamente, não é o de 
permitir, como Schluchter assevera, uma melhor compreensão do significado 
histórico-cultural da missão de Paulo. 

4

Nos parágrafos iniciais deste artigo mencionei que é perfeitamente legítimo 
o exercício de mostrar que um erro (seja de natureza empírica ou conceitual) 
pode conduzir a uma contribuição teórica relevante – foi assim com Galileu, 
cujo erro de supor que a Lua não tinha influência sobre as marés resultou em 
contribuições importantes, se Popper estiver correto em sua avaliação. Receio, 
entretanto, que o erro de Weber ao caracterizar os judeus da Antiguidade (como 
também os da Idade Média) como um “povo-pária” só tenha conduzido a mais 
erros, como o de atribuir equivocadamente ao trabalho missionário de Paulo 
uma ruptura de importância decisiva para o desenvolvimento do racionalismo 
ocidental. Em “A psicologia social das religiões mundiais”, Weber nos convida 
a procurar por “imagens mundiais” que tenham funcionado como “agulheiros” 
(Weber, 1974: 323);31 em outras palavras, por pontos de inflexão responsáveis por 
conduzir o desenvolvimento histórico a direções imprevistas. Pontos de inflexão 
de tal natureza, certamente, existem, mas a pregação de Paulo não foi um deles; 
não, pelo menos, do modo como Weber sugeriu. É certo que nos séculos poste-
riores o pensamento Paulino foi gradativamente reconstruído, pelo pensamento 
cristão, como uma ruptura decisiva com o judaísmo, e que esta reconstrução, 
ela própria, pode ter sido uma dessas “imagens mundiais” ou pontos de inflexão 
que Weber nos convida a procurar. Mas, isto, Schluchter não viu, não obstante 
estar de posse das poderosas lentes oferecidas pela Entwicklungsgeschichte. Por 
outro lado, historiadores como Burton L. Mack (1996) e John Dominic Crossan 
(1999), que nada sabem de Entwicklungsgeschichte, puderam ver que toda essa 
importância histórica que nos habituamos a atribuir ao trabalho missionário de 
Paulo é, ela própria, uma autoimagem, uma construção retrospectiva realizada 
pelo próprio pensamento cristão. Isto mostra que nada há de intrinsecamente 
meritório ou de indispensável em relação à Entwicklungsgeschichte. Esta última 
é, tanto quanto a perspectiva evolucionista contra a qual se insurge, apenas 
uma matriz para a produção de conjecturas. Nenhuma dessas matrizes pode 
garantir, a priori, o que de fato importa: a validade e o alcance das conjecturas 
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que se produzem a partir delas. Daí que não temos por que preferir uma à outra 
até que conheçamos as conjecturas geradas a partir de cada uma e possamos 
averiguar sua validade e seu alcance, da mesma forma que não podemos decidir 
entre dois pudins até que provemos cada um. Ao proceder desta forma, somos 
forçados a admitir que a perspectiva “desenvolvimental” de Weber encerra erros 
bizarros no que diz respeito tanto à identificação das características definidoras 
do judaísmo quanto à interpretação do significado histórico-cultural do trabalho 
de Paulo. Por outro lado, em face do que foi exposto anteriormente, é possível 
até mesmo sugerir que as lentes por meio das quais o próprio Weber enxer-
gou a importância “desenvolvimental” da missão de Paulo, ou do advento do 
cristianismo de um modo geral, não foram fornecidas pela “história desenvol-
vimental”, pela Entwicklungsgeschichte, como Schluchter sugeriu, mas por uma 
perspectiva “teórico-conceitual” cujas credenciais são bem menos formidáveis, 
a saber, a teologia superacionista cristã, tal como se afigurou no pensamento 
protestante do século XIX, e tem sido crescentemente rejeitada no interior do 
próprio pensamento teológico cristão. 

Artigo recebido para publicação em dezembro de 2010.
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 NOTAS

1 Veja-se, em ordem cronólogica: Toni Oelsner (1962); Hans 
Liebeschütz (1964); Efraim Shmueli, (1968); Werner J. Cahn-
man (1974); Arnaldo Momigliano (1980); Gary Abraham 
(1988); e David Nirenberg (2003).

2  Retorno a este argumento na seção 3.

3  Na página 199 deste livro se lê: “Dificilmente se conhecerá 
outra concepção weberiana que tem sido tão duramente 
criticada quanto esta. E por boas razões. Este conceito é 
historicamente inexato e não está livre de conotações ide-
ológicas”.  

4  Aproveito para esclarecer que mantive o termo original En-

twicklungsgeschichte no subtítulo deste trabalho apenas para 
evitar que um barbarismo como “história desenvolvimental” 
aparecesse no subtítulo. 

5  Por uma questão de justiça devo mencionar que cheguei a 
esta passagem por meio do artigo “História e ciências so-
ciais: notas sobre o uso da lógica, teorização e crítica” (Reis, 
2001). Que Bruno Reis, em uma das raras e boas discussões 
a respeito da relação entre história e ciências sociais pro-
duzidas no Brasil recentemente, tenha reproduzido uma 
passagem como esta com admiração é um claro indicador de 
que estou me contrapondo a uma perspectiva que desfruta 
de prestígio no meio acadêmico brasileiro.  

6  O capítulo XIII do referido livro é composto de duas seções, 
cujos títulos são “The development of ritualistic segrega-
tion” e “The dualism of in-group and out-group morality”. 

7  Nesse ponto, como em muitos outros da presente discus-
são, não faltará quem argumente que o conceito de povo-
-pária é uma construção típico-ideal, não se prestando, 
por essa razão, à refutação através de exemplos históricos. 
Para rebater esse argumento não posso fazer melhor que 
reproduzir a seguinte passagem do livro O fetichismo do 

conceito, de Luís de Gusmão (2012: 277): “não se diga, por 
favor, que Weber opera com ‘tipos ideais’ e esses, enquanto 
idealizações conceituais do fenomênico, não correspon-
dem a nada encontrado no âmbito do socialmente real. 
Essa defesa é de fato muito ruim, e revela apenas, além 

o erro como meio de produção de conhecimento: max weber e a entwicklungsgeschichte



125

da preocupação obscurantista em subtrair uma sociologia 
empírica da possibilidade mesma do desmentido factual, 
uma grande confusão filosófica: como bem sabe qualquer 
pessoa minimamente familiarizada com a moderna reflexão 
epistemológica, os enunciados ou sistemas de enunciados, 
e não os conceitos isolados, é que são levados ao famoso 
tribunal da experiência. Em A Lógica da Pesquisa Científica, 
Popper já mencionava [...] que a ciência não é um sistema 
de conceitos, mas, antes, um sistema de enunciados. Em 
‘Two Dogmas of Empiricism’, Quine aponta na mesmíssima 
direção, embora vá um pouco mais longe com o seu holismo 
metodológico algo extremado: ‘os enunciados, ao invés dos 
termos, foram, desde Russell, admitidos como a unidade a 
ser levada em conta na crítica empírica’. Não é necessário 
prosseguir com essas citações: inexistem maiores diver-
gências entre os filósofos da ciência acerca desse ponto: os 
enunciados, e não os conceitos, é que são empiricamente 
testados. Com efeito, não faz muito sentido, por exemplo, 
perguntar se os conceitos de capitalismo racional e dominação 

legal são verdadeiros ou falsos à luz da investigação em-
pírica, mas faz todo sentido formular essa mesmíssima 
pergunta quando se trata de enunciados que asseguram a 
efetiva presença, numa determinada sociedade, da domi-
nação política legal e da economia capitalista racional, na 
acepção weberiana desses termos. Os exemplos poderiam 
facilmente ser multiplicados. Conclusão inescapável: na 
realidade, todos os tipos ideais weberianos são, desde que 

inseridos em enunciados, passíveis sim de controle empírico”. 

8  Os Concílios de Vannes (465), Agda (506), Epona (535), Cler-
mont (535) e Mâcon (583), para citar apenas alguns, não só 
proibiram expressamente aos cristãos de comer com os 
judeus como também se insurgiram contra os casamentos 
mistos. E a lei canônica, fundamento de todas as resoluções 
jurídicas dos Estados eclesiásticos da Idade Média, uma vez 
introduzida em Portugal – durante o reinado de D. Afonso II 
(1211-1223) – proibiu o contato de cristãos com os judeus, 
procurando o mais possível isolar uns dos outros.

9  Em General economic history (Weber, 2003: 359) está escrito 
que “o que distinguiu, de forma decisiva, os judeus dos po-
vos-hospedeiros cristãos foi a impossibilidade dos primeiros 
de manter commercium e conubium com os últimos”. Weber 
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não teria feito uma afirmação desta natureza se tivesse tido 
contato com a literatura conciliar. Ele, de fato, ignorava o 
que se passava entre judeus e cristãos na Antiguidade e na 
Idade Média. Para uma descrição a respeito deste convívio, 
ver, por exemplo, Poliakov (1979: 24; 1961: 14). 

10 Para uma visão do período Aaronita e o rompimento que 
este período significou tanto com o período deuteronômico 
quanto com o dos Levitas, ver Rivkin (1971). 

11 Argumentos nesta mesma direção podem ser encontrados 
nos trabalhos de Nirenberg (2002), Brundage (1988), e, prin-
cipalmente, Friedman (1987).     

12 Weber sugere isto não apenas na passagem reproduzida aci-
ma como também nos parágrafos finais de Ancient Judaism.

13 Dentre as restrições impostas aos judeus e cristãos por este 
pacto, destacam-se: o pagamento de impostos especiais, a 
proibição de construir igrejas e sinagogas, de carregar armas 
e andar a cavalo e a obrigatoriedade de usar roupas que os 
distinguissem. Ver Scheindlin (2004: 115).

14 Para uma excelente discussão a respeito desse ponto veja-
-se, Gusmão (2012), especialmente o capítulo 1.

15 Como explica Kevin Carr: “A Confissão de Westminster 
(1647) foi o resultado de mais de um século de reflexão 
Protestante sobre a verdade bíblica. Ela foi um dos muitos 
documentos produzidos pela Assembleia de Westminster 
ocorrida em Londres durante o Mandado do Parlamento de 
1643 a 1652, quando ela foi oficialmente dissolvida. Nas pa-
lavras de Jogn H. Leigth, a Confissão e seus Catecismos ‘trouxe 
a um clímax de um modo grandioso e monumental um dos 
maiores períodos teológicos da história da Igreja cristã’” 
(Carr, 2009: 2).

16 “O livro-caixa genuíno surgiu pela primeira vez na Itália me-
dieval, e muito tardiamente, no século XVI, um funcionário 
alemão foi até Veneza para assegurar seus conhecimentos 
nessa arte” (Weber, 2003: 224).

17 Ancorando-me no trabalho de Trevor-Hoper, desenvolvi 
este ponto em meu Judaísmo, racionalismo e teologia cristã da 

superação (Freitas, 2010: cap. 4).

18 Braudel, aqui, baseia-se inteiramente na citada obra de 
Peter Mathias.
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19 Isto não quer dizer que a Reforma não tivesse efeito sobre 
o modo de condução dos negócios ou da vida de um modo 
geral. “Seria absurdo negá-lo”, como diz o próprio Braudel. 
“Para começar, a Reforma cria a coesão dos países do Nor-
te. Ergue-os unidos contra os países do Sul. Não é pouco” 
(Braudel, 2009: 509). 

20 Na verdade, nem à situação da Idade Média ele se aplica, 
mas ignoremos isto para efeito de raciocínio.

21 Traduzi livremente este trecho (do alemão para o inglês) de 
Schluchter. A versão do Ancient Judaism (traduzido do alemão 
por Hans Gerth e Don Martindale) é ligeiramente diferente.

22 “Superacionismo” (traduzido de “supersessionism”) é a visão 
de que o sacrifício redentor de Jesus tornou o judaísmo 
obsoleto porque universalizou o acesso à graça divina ou-
trora restrita ao povo de Israel. De acordo com esta visão, o 
verdadeiro assunto do “Antigo Testamento” (que é “antigo” 
não em um sentido cronológico, mas no sentido de que foi 
superado pelo “Novo Testamento”) é a chegada redentora 
de Cristo, e os judeus não foram capazes de perceber isto. 

23 Esta questão foi originalmente formulada pelo teólogo lu-
terano Ferdinand C. Baur (1792-1860). Ver Baur (2003) e The 

Church history of the first three centuries (Baur, 1878-79 [1853-
63] apud Hodge, 2007: 6). 

24 Já na década de 1960 o teólogo sueco Krister Stendahl co-
locava em questão a tese de que Paulo seria um ponto 
de transição entre o judaísmo (como religião étnica) e o 
cristianismo (como religião universal) ao afirmar: “Em-
bora Paulo estivesse interessado em incluir os gentios na 
comunidade messiânca, seus escritos são hoje lidos como 
respostas para a questão de como o homem pode assegurar 
a sua salvação tendo em vista sua condição intrisecamen-
te pecaminosa” (“his statements are now read as answers to 

the quest for assurance about man’s salvation out of a common 

human predicament”) (Stendahl, 1963: 206).

25 Certa vez, ao submeter um artigo para publicação, fui du-
ramente repreendido pelo avaliador por usar o “pejorativo” 
e “desrespeitoso” termo “evolutivo” ao parafrasear os pen-
samentos de Weber e Schluchter. Fui aconselhado a usar 
o termo “desenvolvimental”, em vez de “evolutivo”. A que 
ponto chegamos! 
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26 Devo a formulação deste ponto à leitura do artigo “Re-
thinking the relevance of race for early Christian self-de-
finition” (Buell, 2001). 

27 “[Paulo] rompeu completamente as barreiras do Judaísmo e 
ergueu, a partir do particularismo judaico, a ideia universal 
do Cristianismo” (Baur, 1853, vol.1: 47 apud Hodge, 2007: 6). 
Schluchter diz exatamente a mesma coisa ao afirmar que 
Paulo “rompeu completamente os limites atributivos do 
monoteísmo ético judaico ao suspender a Lei, com a ajuda 
do Salvador cristão” (Schluchter, 1981: 152).

28 Desenvolvo este ponto em Freitas (2010: cap. 3).  De qual-
quer forma, ver, a respeito, Hagner (1993), Dunn (1991), e, 
principalmente, o trabalho do teólogo protestante Lloyd 
Gaston (1987).  

29 “Permanece um enigma o fato de Paulo ter representado re-
lativamente tão pouco para o pensamento da Igreja nos pri-
meiros 350 anos de sua história” (Stendahl, 1963: 203).  Este 
trabalho de Stendhal, escrito em 1963, é um divisor de águas 
na discussão a respeito da importância histórica e teológica 
da pregação de Paulo. Ver, por exemplo, Hagner (1993).  

30 Desenvolvo tudo isto em Freitas (2010: cap. 3). 

31 Neste texto o termo que aparece não é “agulheiros”, mas 
“manobreiros”. O leitor escolhe o que achar melhor. O termo 
em inglês de onde esta palavra foi traduzida é “switchmen”.
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Resumo: 
A ideia de que erros bizarros podem conduzir a grandes 
acertos não é estranha à história da ciência. Este artigo 
examina o esforço realizado por Wolfgang Schluchter no 
sentido de mostrar que um determinado erro de Max We-
ber conduziu a um grande acerto – em razão de ter sido 
produzido nos marcos de uma perspectiva metateórica que 
conduz erros a acertos, a perspectiva “histórico-desenvolvi-
mental” (Entwicklungsgeschichte). O erro: aplicar o conceito 
de “povo-pária” aos judeus da Antiguidade. Argumento de 
Schluchter: os historiadores mostraram que o conceito de 
“povo-pária” não se aplica aos judeus da Antiguidade, mas, 
não obstante, vale a pena insistir nesse erro porque ele 
conduz a um grande acerto: mostrar a importância da rup-
tura efetuada pelas missões Paulinas (com o particularismo 
judaico) para o desenvolvimento do racionalismo ociden-
tal. Argumento do artigo: isto que Schluchter considera o 
grande acerto é apenas uma reverberação do pensamento 
teológico protestante do século XIX.

Abstract:
The view that bizarre mistakes can lead to great achieve-
ments is not unfamiliar to the historians of science. This 
paper examines Wolfgang Schluchter’s efforts towards 
showing that a certain mistake by Max Weber ended up 
by leading to a great achievement – on account of coming 
up out of a meta-theoretical perspective which allegedly 
turns mistakes into achievements, namely, so-called his-
torical-developmental perspective (Entwicklungsgeschichte). 
The mistake: applying the concept of “pariah-people” to the 
Jews of Antiquity.  Schluchter’s argument: the historians 
have shown that the concept of “pariah-people” does not 
apply to the Jews of Antiquity but even though it is worth-
while to insist in this mistake because it has led Weber 
to a great achievement: showing the importance of the 
rupture accomplished by Pauline missions (against Jewish 
particularism) in the rise of Western rationalism. Argu-
ment of this paper: what Schluchter considers to be one 
of Weber’s greatest achievements is just another mistake; 
a reverberation of the protestant theological thinking of 
the XIXth century.    

Palavras-chave:  
Sociologia da religião; 

Max Weber; 
Racionalismo ocidental; 

Judaísmo; Protestantismo. 

Keywords:
Sociology of religion;

Max Weber; 
Western rationalism; 

Jewish; Protestantism.





GILBERTO FREYRE: A CIDADE COMO PERSONAGEM1

. . . a identidade do lugar resiste ao fluxo do tempo.

             Thomas Mann

É inegável o apego de Gilberto Freyre ao Recife, de modo a dedicar-se, logo após 
a publicação de Casa-grande & senzala a escrever um guia sobre a cidade. Outros 
trabalhos sobre Recife-Olinda, cidades gêmeas, aparecerão ao longo dos anos: 
Sobrados e mucambos, Olinda: 2º guia prático, histórico e sentimental de cidade brasilei-

ra, Assombrações do Recife velho, O Recife, sim! Recife, não!  O romance Dona Sinhá e 

o filho padre é um desses exemplos. Através das reflexões que faz sobre a cidade 
nas várias fases de sua produção é possível captar o desenrolar do desenho dos 
conceitos e a consolidação de seu método aplicados no conjunto de sua obra.

Nos livros escritos nos diferentes momentos, a cidade ganha significações 
diferentes. Mas, desde sempre, as cidades o atraíram, talvez não, como dizia 
Marco Polo, pelas suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas pelas respostas 
que davam a suas perguntas (Calvino, 1990: 44). Por exemplo, quando estudan-
te nos Estados Unidos chega pela primeira vez a Nova York, em carta de 17 de 
janeiro de 1921 a Oliveira Lima, fala de seu entusiasmo pela cidade: 

Nova York está cheia de museus, bibliotecas, jardins, monumentos, casas velhas 

de eras desfeitas, cantos cheios de cor e interesse, onde a gente imagina estar em 

terras distantes – como o bairro árabe, com seus bazares e suas cores estridentes, 

o chinês, com suas lanternas e seus amarelos, de olhos oblíquos e passinhos mi-

údos, o judaico e outros. Sempre há novas peças nos teatros aos quais a afluência 

é enorme. Há lugares onde ouvir boa música (Gomes, 2005: 63).

Essas palavras são significativas do interesse amplo de Gilberto Freyre 
pelas coisas, pessoas, lugares, artes, ideias, traço que marcará fortemente 
suas pesquisas e escritos e o destacará como estudioso da terra, do povo e da 
história brasileiros.

Quando viaja à Europa, chegando a Paris, o espírito curioso e inquieto, 
já patente quando se refere a Nova York, o leva a escrever ao mesmo amigo:

21 dias já em Paris! Não parece. O tempo voa. [...] Cada dia descubro aqui encanto 

novo ou novo interesse. Mas isso entre as velhas coisas, cá nesta rive gauche que 

meu querido Huysmans tanto amava. Saint-Chapelle, Notre Dame, Saint Severin, 
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Saint Suplice, as velhas ruas, o bom Paris medieval da Ile de La Cité – que encanto, 

que encanto! (Gomes, 2005: 144-145).

Dedica-se a frequentar teatros, ouvir música, visitar museus, igrejas, a 
apreciar ruas e bairros da cidade, a ler jornais e revistas, conforme narra em 
cartas a Oliveira Lima. Relata, em 30 de agosto de 1922, os diferentes contatos 
estabelecidos, concluindo: “E vou compreendendo, ou antes, procurando com-
preender os pontos de vista. Compreender – não é este o grande Sport intelec-
tual, o jogo de xadrez que nos diverte e move as idéias durante esta noite de 
inverno que é a vida?” (Gomes, 2005: 147). Na Alemanha, em 24 de outubro de 
1922, registra: “Encantou-me logo Nuremberg com seu ar medieval e suas gor-
das torres. [...] À beira de águas quase paradas, casas pensativas, um arvoredo 
também pensativo” (Gomes, 2005: 153).

O que prende a atenção nessas notas é um elemento que estará presente 
constantemente na obra de Gilberto Freyre: a busca do passado das cidades, 
expressos na arquitetura, no traçado, na concepção. Ou ainda, um ponto que 
será constante em suas análises futuras: o lugar da tradição, que será central 
na edificação de sua obra. O interesse presente no jovem se alonga no escritor 
maduro, interesse ressignificado pelo tempo e lugar. 

A questão que dirige minha reflexão neste artigo é a seguinte: será que 
se pode inferir o trajeto conceitual e a metodologia do autor a partir desse 
“começo”? O início poderia ser considerado como um momento de tomada de 
consciência daquilo que vai orientar a reflexão de um escritor ou sua interpre-
tação? Seu método decorreria, desenvolvendo-se posteriormente, desse ponto 
de partida? Seria a metodologia empregada resultado de um avanço crítico e 
aperfeiçoamento instrumental desse “começo”? Edward Said, em Beginnings: 

intention and method (1975), sugere três pontos básicos para orientar a leitura 
da obra de um autor: inícios ou origens, intenção e método. Sigo sua sugestão, 
mesmo considerando difícil definir objetivamente a intenção como condutora 
da escritura. Prefiro substituir o termo por preocupação e/ou empenho. Tomo, 
nessa direção, a proposta de Arcadio Diaz Quiñones em sua análise sobre os 
“princípios” (Diaz Quiõnes, 2006). Ao estudar Fernando Ortiz afirma: “Nos begin-

nings de Ortiz há uma preocupação com a viabilidade do projeto republicano e a 
‘regeneração’ depois da Guerra da Independência. Um dos principais empenhos 

de Ortiz é definir o lugar e as qualidades da elite” (Diaz Quiñones, 2011: 112, 
grifos meus).

Tendo utilizado conversa com amigos por meio de correspondência para 
ilustrar o interesse de Gilberto Freyre com a temática da cidade, volto agora para 
alguns de seus primeiros artigos de jornal, nos quais a argumentação aparece 
de forma mais clara. Em escritos do Diário de Pernambuco para o qual colaborou 
desde 1918, portanto antes das citadas cartas sobre Paris e Nuremberg, na sé-
rie intitulada Da Outra América, encontramos alguns exemplos importantes da 
origem temática e da preocupação interpretativa. Em 18 de setembro de1921: 
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“Curiosa cidade. Montreal. Francesa, inglesa, americana. Raramente ela mesma. 
[...] sente-se a falta de algo definitivo. É caráter. Ou melhor, o que os ingleses cha-
mam ‘cor local’” (Freyre, 1964: 72). Ou ainda, em 14 de março de1920: “Des Moines 
afasta-se pouco da fisionomia comum das cidades americanas. Meio industrial, 
a fuligem de suas chaminés [...] negreja-lhe os edifícios. [...] não faltam igrejas 
francamente belas. Que seria das cidades americanas se lhes arrancassem as 
igrejas?” (Freyre, 1979a: 71). Antes, em seu primeiro artigo como correspondente 
do jornal, em 3 de novembro de 1918: “Escrevo de Louisville. É uma cidade antiga. 
Os kentuckianos gostam de chamá-la ‘our good old city’. Ao mesmo tempo é 
um empório industrial onde fumegam os bueiros de não sei quantas fábricas” 
(Freyre, 1979a: 39). Ou quando conta, em 20 de agosto de1922, sobre sua visita a 
Amy Lowell, em que compara “as ruas tortas, coloniais de Boston” ao bairro de 
ricaços aristocráticos no qual vive a escritora, cheio de “palácios que imitam os 
estilos todos”. Longe de criticar a mistura estilística, Gilberto elogia o local por 
seu arvoredo, olmos na maioria, que confere ao conjunto uma unidade que dá 
“à paisagem a significação a que os demais elementos parecem subordinados. 
De fato, a emoção que se apossa de nós, a percorrer Brooklin, é de repousada 
beleza” (Freyre, 1979a: 232-233). 

Nota-se nesses escritos o apreço de Gilberto Freyre pelo passado, pelos 
elementos antigos que compõem a(s) cidade(s). Talvez um leve traço de objeção 
ao moderno. Porém, nesses textos não aparece de modo explícito o empenho 
na defesa das tradições como um dos marcos que configuram a identidade da 
cidade e que virá a ser um dos elementos fundamentais de sua interpretação 
sobre a sociedade brasileira. 

É importante assinalar que a questão – a que tipo de tradição recorrer? –, 
embora não apareça ainda nos escritos de Freyre, está presente em suas preocu-
pações. Estando em Columbia, anota em seu diário:

Converso com o Professor De Onis sobre assuntos hispânicos. Ele se espanta do 

fato de eu não só aceitar como desenvolver uma concepção de civilização que 

põe o Brasil do mesmo modo que Portugal no conjunto hispânico de nações. De 

ordinário, ele me explica, os portugueses reagem com excessivo furor emocional 

contra a concepção hispânica de civilização, julgando-se vítima de um imperialismo 

espanhol, perigoso e absorvente (Freyre, 1975: 54-55).2

Ainda, segundo o diário, nesse momento lê vários autores espanhóis: Lu-
lio, Vives, Pio Baroja, Ganivet, Unamuno, Ortega y Gasset, para citar alguns. Diaz 
Quiñones, ao analisar a obra do portorriquenho Antonio S. Pedreira, mostra que 
o pano de fundo de seu livro Insularismo, de 1934, é o hispanismo acadêmico nos 
Estados Unidos, tendo esse autor estudado com Federico De Onis, em Columbia, 
nos anos 1920 (Diaz Quiñones, 2006: 135-136). É certo que a busca das raízes 
dos diferentes países, voltada à construção da tradição que remonta ao período 
colonial, comporta “a invenção de novas – e problemáticas – possibilidades de 
existência” (Diaz Quiñones, 2006: 133). Se aproximarmos a visão de Pedreira 
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e de Freyre, embora ambos estivessem sob a influência do mesmo professor, 
percebemos que enquanto o primeiro prestava pouca atenção ao mundo afro-
caribenho, conforme assinala Diaz Quiñones, o segundo operará, mais tarde, 
um salto em relação às anteriores interpretações do Brasil, marcando a forte 
influência racial e cultural dos escravos africanos. 

A reflexão sobre o hispanismo institucionalizado na Universidade de 
Columbia dos anos 1920 resulta em um ponto comum ao qual os alunos, futu-
ros autores, estarão referidos: a discussão sobre o papel do colonialismo na(s) 
formação(ões) nacional(ais). Said, em Cultura e imperialismo (1995) lembra a dife-
rença entre as diversas formas de colonização, pois em cada local a organização, 
as associações, o relacionamento, as instituições e as obras dos autores ganham 
desenhos diferenciados conforme a situação. Essa diversidade de combinações 
em relação ao papel da tradição ibérica transformar-se-á no eixo da obra de 
Gilberto Freyre. Embora a preocupação possa ter lançado uma inquietação em 
seu espírito, não será nesse momento que tomará sua forma definitiva.

Assinalei anteriormente que a preocupação com a manutenção das tradi-
ções ainda não aparece de modo explícito nos artigos citados. Somente naqueles 
escritos a partir de 1923 a questão se apresentará de modo claro. Assinale-se 
que nesse momento o autor se encontra de volta ao Recife, depois de cinco anos 
de ausência. Diaz Quiñones, remetendo a Homi Bhabha, lembra que “os modos 
de ler e de interpretar têm sua própria história. Na diferença cultural ‘muda a 
posição de enunciação e as relações de interpelação internas; não só o que é 
dito, mas de onde se diz’” (Diaz Quiñones, 2006: 135).

Como ilustração, aproximo artigo de Freyre publicado em 30 de setembro 
de 1923 àquele de agosto de 1922, referente à visita a Amy Lovell. “Chesterton 
disse uma vez que as cidades falam por sinais”, isto é, por seus palácios, ca-
tedrais, igreja, estátuas, colunas. “Num lugar novo, o principal é compreender 
seus edifícios e suas estátuas. É o que procura fazer o viajante inteligente”. 
Referindo-se à casa colonial de um amigo no Recife, afirma que ela “tem cará-
ter”, pois recorda as casas de engenho. “Faz sentir quatrocentos anos de vida 
pernambucana – social e econômica”. E continua: “num Recife que vai todo 
virando confeitaria, a arquitetura sóbria de nossos avós se torna estapafúrdia” 
(Freyre, 1979a: 315-316). Note-se que já não aceita mais a “mistura de estilos” 
presente no bairro norte-americano em que vivia a escritora, que lhe parecera 
ganhar unidade pela beleza do arvoredo. Duas semanas depois, em artigo de 
14 de outubro de 1923, retoma o tema, com mais ênfase. “Há um prêmio a que 
o Brasil deve concorrer na próxima exposição internacional. É o de devastador 
do passado. Devastador das próprias tradições” (Freyre, 1979a: 320). Ou ainda, 
falando da substituição de antigos edifícios por novas construções, ou pelo des-
caso da Inspetoria de Monumentos Históricos em dedicar-se à restauração, diz 
em artigo de 9 de dezembro de 1923: “O que principalmente se impõe no Brasil 
é uma campanha que nos eduque no gosto da antiguidade” (Freyre, 1979 a: 342). 
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Numa visita à Paraíba (atual João Pessoa) reclama da arquitetura nova “que se 
vai deixando toda salpicar de alfenins. [...] É alguma coisa de corrosivo. Alguma 
coisa a cujo contágio os edifícios à moda antiga parecem incapazes de resistir” 
(Freyre, 1979a: 347, artigo de 23 de dezembro de 1923).

Os exemplos são inúmeros, indicando defesa das tradições, não apenas 
direcionada à arquitetura urbana, mas aos elementos locais, dos quais a cidade 
é símbolo. Ou seja, a “arquitetura de confeitaria” revela os homens – sua vida 
sua moral, seu gosto. Reclama da mudança dos nomes de ruas do Recife que, 
antigos e pitorescos, estavam referidos a seus habitantes originários (Rua das 
Crioulas), a acontecimentos passados (Beco da Facada) ou a mitos e fantasmas 
(Rua Cruz das Almas). Propõe a instituição do Dia do Passado ou Dia das Coisas 
Antigas. Lembra, ao comentar o livro de Oliveira Lima, Aspectos da história e da 

cultura do Brasil, que um dos fatores que levaram o Império à crise foi a falta de 
respeito às tradições que marcou a corte de D. Pedro II. Reclama da desnacio-
nalização do paladar pernambucano que perde suas referências próprias; dos 
transportes modernos que acabam com os vagares da delicadeza; do abuso do 
verbo mudar, que atinge os costumes e aconselha a volta ao hábito de conservar. 
Em outros termos, aponta tema comum aos escritores brasileiros do decênio 
de 1920; o mal do transplante de ideias, costumes, legislação etc. Porém, dife-
rentemente daqueles, que denunciam o transplante das instituições como o 
mal maior presente na formação brasileira, lembra que o lugar diz muito mais 
sobre a sociedade e os costumes tradicionais expressam a coesão da mesma. 
Na cidade esses traços são claros, por este motivo ganha importância em sua 
reflexão. Um passo maior, nesse sentido, será dado nos livros escritos pelo 
autor nos anos 1930.

UMA NOVA ETAPA

Quando me refiro à existência de um passo mais largo entre os escritos de 
Gilberto Freyre entre 1920 e 1930 refiro-me à adequação de forma e conteúdo 
presente em seus livros clássicos. Estilo, argumentação, contexto, narrativa, te-
ses ganham outro arranjo em Casa-grande & senzala e Sobrados e mucambos, para 
citar apenas dois textos. Parece-me que os exemplos alinhados anteriormente 
são suficientes para ilustrar a mudança de narrativa, mas não se trata de algo 
tão simples. Aqueles apresentados nos anos 1920 – cartas e artigos – podem ser 
considerados “formas menores” se comparados a um livro. Não assumo o risco 
de enfrentar essa polêmica, mas arrisco-me a sugerir o lugar que alcançam no 
itinerário do autor.

Limito-me a refletir brevemente sobre os artigos. Embora Gilberto Freyre 
sempre os tenha chamado “artigos de jornal”, creio que em grande parte poder-
se-ia denominá-los crônicas, pois assumem a função de captar elementos coti-

artigo | elide rugai bastos



140

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

v
.0

2.
03

: 1
35

 –
 1

59
, 2

01
2

dianos da vida, em geral da vida das cidades. Referindo-se a escritos de José 
Marti, Julio Ramos mostra como a crônica constitui-se, para esse autor, em meio 
adequado para a reflexão sobre a mudança da sociedade. Mais do que isso, como 
essa forma literária operou, no século XIX, na consolidação da literatura latino-
-americana (Ramos, 1989: 113). Penso que, do mesmo modo, podemos atribuir 
essas características aos primeiros escritos de Gilberto Freyre. Cito alguns pontos 
em que essas crônicas exerceram papel importante na continuidade de sua tra-
jetória e na inovação de sua análise posterior. Primeiramente, o autor aponta a 
importância desses artigos para o aprimoramento de sua escritura. Na introdu-
ção ao volume em que aparecem reunidos, relembra seu empenho, quando jo-
vem, em encontrar novas formas de expressão literária em português, aprovei-
tando-se do recente conhecimento de autores e influências vindas das “línguas 
inglesa, francesa e espanhola” (Freyre, 1979a: 27). Afirma que é então que se cons-
titui o estilo gilbertiano, pois buscou adaptar essas influências a seu “próprio 
respirar, ora inquieto, ora tranquilo”. Procurou “Desenvolvê-las, individualizan-
do-as, modernizando-as, diferenciando-as das convencionais. Gilbertinizando-
-as nos seus ritmos e na sua possível musicalidade” (Freyre, 1979a: 28). 

É certo que se trata de avaliação feita mais de 50 anos depois da escritura 
daqueles trabalhos, o que poderia significar atribuição posterior de sentido. 
Porém, essa posição assumida pode ser também captada nos textos do período. 
Ilustrando: numa crônica de 17 de maio de 1925, com o título “Viver às claras”, 
mostra como tema e ritmo já refletem a influência de um dos escritores citados 
naquela introdução. Diz Gilberto:

[...] uma casa iluminada por igual não predispõe a família para aqueles serões e 

aquele aconchego de outrora, com a leitura dum romance de Alencar ou do Alma-

naque de Lembranças Luso-Brasileiro, depois do jantar, junto ao candeeiro grande 

e gregário. [...] a luz de azeite ou petróleo atraía e aconchegava pelo estranho 

prestígio de sua debilidade, ao contrário da luz elétrica que dispersa e desune 

(Freyre, 1979b: 162).

São quase as mesmas palavras escritas por Ángel Ganivet no final do 
século XIX, autor lembrado no artigo, mas não citado em relação à temática 
que busco apontar.

O braseiro e a lamparina têm sido na Espanha dois firmes sustentáculos da vida 

familiar, que hoje se vai afrouxando por várias causas, entre as quais não é menor 

o abuso da luz. O antigo lar não estava constituído somente pela família, mas 

também pelo braseiro e pelo candeeiro, que com seu calor escasso e sua luz débil 

obrigavam as pessoas a se aproximarem e a formar um núcleo comum. Ponha-se 

um foco elétrico e uma estufa que iluminem e aqueçam um aposento por igual e 

se terá dado um primeiro passo para a dissolução da família (Ganivet, 1996: 38).3

A diferença está dada tanto pelo trópico como pelo tempo, mas a de-
fesa das tradições é a mesma, mesmo o lamento pelas perdas trazidas pela 
modernidade.4 
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Outro elemento importante presente em relação a esses primeiros textos 
é o papel que exerceram no aprimoramento do método a ser desenvolvido por 
Gilberto em seus livros, que pode ser visto sob dois aspectos. De um lado, a 
necessidade de observação dirigida, aprofundada e constituída em instrumento 
metodológico; de outro, a atenção aos elementos que constituem o cotidiano 
de um povo, de uma cidade, de um grupo. Sobre o primeiro ponto, em artigo de 
10 de abril de 1921 diz:

O simples artigo para jornal apresenta dificuldades à pessoa conscienciosa. A ten-

tação de generalizar é forte. Raros, os que dela sabem esquivar-se. [...] Em viagem 

ou em estudo em terra estrangeira precisa o indivíduo guardar-se da ligeireza de 

opinião, trocando-a pelo que o americano chama earnestness e que é a vontade de 

ir ao fundo das coisas (Freyre, 1979a: 103-105). 

Sobre o estudo do cotidiano como forma de construção da história social 
aparece explicitamente no mesmo texto que propõe a necessidade “do ecletismo 
de opiniões morais, disposição de ler os jornais da terra [...], de misturar-se com 
o povo, de aprender-lhe o idioma e os hábitos” (Freyre, 1979a: 103-105). 

O aprofundamento dessa perspectiva dar-se-á na aplicação do método 
que ancora a pesquisa realizada para a obtenção do título Master of Arts, na 
Universidade de Columbia, em 1922.5 Parte do material dessa investigação 
aparecerá no ensaio “Vida social no Nordeste”, publicado em 1925 no Livro do 

Nordeste, comemorativo do centenário do Diário de Pernambuco. Vale lembrar que 
o período estudado é o século XIX e as mudanças ocorridas em seu curso. Por 
tratar-se dessa época, formas de organização, usos, costumes, comportamento 
estão referidos simultaneamente à cidade e ao campo. Não só pelo momento 
estudado, como pela temática, é possível considerar equivocada a afirmação 
que aparece em várias leituras sobre a obra de Gilberto Freyre apontando a 
continuidade entre esse texto e suas teses em Casa-grande & senzala, livro 
dedicado ao período colonial.6 Não só a tese sobre o patriarcado como sobre 
a mestiçagem, centrais no livro de 1933, aparecem na exposição sobre a vida 
social do Nordeste em meados do século XIX de modo ambíguo. 

O patriarcado é visto principalmente como modo de vida e o patriarca 
ainda não aparece como ator fundamental na ordenação da sociedade, tese 
central na série Introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil, formada pelos 
livros Casa-grande & senzala, Sobrados e mucambos e Ordem e progresso. Algumas 
passagens do ensaio “Vida social no Nordeste” ilustram esse enfoque; “Nos tem-
pos patriarcais de antes da abolição vivia-se mais do que hoje vida de família” 
(Motta, 1979: 78). Conta, ainda, sobre a “intimidade” que marcava os costumes, 
exemplificando com as longas visitas inesperadas feitas por famílias amigas aos 
engenhos. Ou “À vida dos engenhos faltam [hoje] as condições de permanência 
e ritmo patriarcal de outrora” (Motta, 1979: 79). Burke & Pallares-Burke (2009) 
referem-se ao texto apresentado em Columbia mostrando “a importância dada 
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pelo autor à ‘história sensual’”, evocando os cheiros e rumores da rua e, na casa 
as vozes espalhafatosas das sinhás gritando com os escravos. 

Sobre a questão racial, afirmam os mesmos autores:

[...] quanto à defesa da miscigenação, uma das marcas da futura grande obra 

de Freyre, ainda não havia sinal de que discordasse das idéias em voga sobre as 

implicações patológicas da mistura de raças. Nessa época, ele ainda via o sangue 

africano como uma mancha no Brasil e um obstáculo para seu desenvolvimento 

(Burke & Pallares-Burke, 2009: 74).

A respeito da mestiçagem Gilberto assinala no ensaio as diferentes opi-
niões dos autores sobre ser o Nordeste a zona “mais colorida pela commixtão 
de sangue; a mais contaminada pelo sangue negro” (Motta, 1979: 90) e, aparen-
temente, não assume posição diante delas. No entanto, algumas linhas depois, 
ao citar um viajante inglês que relata ter encontrado, no Rio de Janeiro, mulatos 
refinados, assegura serem esses casos excepcionais e pouco representativos de 
mulatos que “apresentem a sobriedade e a elegância moral que fixam o homem 
culto. [...] O mestiço que se eleva ostenta uma ‘hyperesthesia de arrivismo’ às 
vezes repugnante. É por isto uma criatura cujo contato dificilmente dá prazer” 
(Motta, 1979: 90). Posição muito distante daquela que assumirá não só sobre a 
mestiçagem no livro de 1933, como, principalmente em relação ao mulato em 
Sobrados e mucambos.

Desde 1927, poucos são os artigos com o mesmo teor daqueles publicados 
a partir de 1918. Em agosto de 1928, Gilberto Freyre, ao lado de José Maria Bello, 
assume a direção do periódico pernambucano A Província, encarregando-se da 
escritura de vários de seus editoriais. Não sendo assinados, fica difícil a atribui-
ção autoral definitiva. No entanto, vários temas e mesmo a forma de abordagem 
dos mesmos permite que reconheçamos neles os sinais do autor.7 Nesse mo-
mento Gilberto ocupa cargo de secretário-chefe de gabinete do governador de 
Pernambuco, Estácio Coimbra, pertencente ao partido político proprietário do 
jornal diário. Editoriais, artigos e notícias voltam-se ao estudo dos problemas 
nacionais enfocados do ponto de vista da região.8 Diferentemente do conteúdo 
abordado por A Província nas décadas anteriores – a primeira edição é de 1872 
–, a partir da nova direção os temas não estão circunscritos apenas “à vida ins-
titucional e partidária, mas também à dinâmica da vida social” (Chaguri, 2011: 
9). A temática “tradições pernambucanas” está no cerne da discussão sobre o 
sentido do regionalismo, sendo a cidade Recife/Olinda o locus desse processo. 
Na primeira edição, assinada por Freyre e Bello, lê-se:

As tradições que valem para nós são as que correspondem à realidade de nossos 

problemas. Mas nenhum povo se faz e se define num tipo superior de cultura fora 

do sentido inteligente de suas tradições.  Assim as instituições. Elas vivem por uma 

tradição superior aos excessos do momento, retificando exageros e desmandos, con-

serva-se o espírito, o caráter, a essência daquela tradição (apud Chaguri, 2011: 10).
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Assumindo a tarefa de defesa da vida local, os editoriais do jornal defen-
dem as ações modernizadoras do governador e qualificam as mudanças urbanas 
“que, sendo necessárias, devem comportar as particularidades da cidade, pre-
servando sua história e dando relevo a suas tradições” (apud Chaguri, 2011: 11). 
A conciliação entre tradição e modernização é ponto central nesses editoriais, a 
articulação entre o antigo e o moderno deveria ser o objetivo das intervenções do 
“urbanismo verdadeiro, o que se preza em conciliar interesses [...]. A fisionomia 
tradicional da cidade merece o respeito do urbanista ao mesmo tempo que o 
problema da higiene e o da circulação” (apud Chaguri, 2011: 11). 

No quadro dessa combinação tradicional-moderno abordam-se os proble-
mas sociais, como é o caso das moradias populares; os mocambos9 “valorizados 
como habitação da gente pobre do Recife, destacando a sua característica de 
adaptação ao meio”, onde o sol penetra à vontade (apud Chaguri, 2011: 13). 

Em 1930 Gilberto Freyre acompanha Estácio Coimbra ao exílio10 fixando-
-se em Lisboa, onde faz pesquisas sobre o material que servirá de fundamento a 
Casa-grande & senzala, a ser escrito a partir de seu retorno ao Brasil (1932) e publi-
cado em 1933. O livro é dedicado ao período pré-colonial e colonial e tem como 
subtítulo formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. Embora, 
dado o momento enfocado, o texto tenha poucos elementos sobre a constitui-
ção das cidades, as teses que marcarão o restante da obra freyriana encontram 
aqui sua formulação principal: mestiçagem, trópico e patriarcalismo. Além disto, 
nesse trabalho o método de estudo do cotidiano ganhará sua forma definitiva. 

A miscigenação, vista por Freyre em seu duplo aspecto racial e cultural, 
“corrigiu a distância social que doutro modo se teria conservado enorme entre 
a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala” (Freyre, 1933: 
XV). E agiu “poderosamente no sentido de democratização social” (Freyre, 1933: 
XV).  Sobre a formação patriarcal do Brasil, lembra que esta se explica em “termos 
econômicos, de experiência de cultura e de organização da família, que aqui foi 
a unidade colonizadora” (Freyre, 1933: XVII). Mais ainda, o sistema patriarcal “foi 
um sistema de plástica contemporização” em relação à mestiçagem, à adoção 
de elementos das diferentes culturas e de adaptação ao meio tropical (Freyre, 
1933: XVIII). Em Sobrados e mucambos a forma pela qual esses mesmos elementos 
operaram na cidade, isto é, no século XIX, foi desenvolvida por Gilberto Freyre. A 
decadência do patriarcado rural vai alterar a função exercida por esses fatores 
formadores da sociedade brasileira.11

Embora a relação crescimento das cidades e decadência do patriarcado 
estivesse presente desde a primeira edição, só a partir da segunda edição, em 
1951, o subtítulo do livro acentua essa articulação.12 Mais que isso, o processo 
não é mais atribuído, pelo menos no título, ao Brasil. Talvez as críticas recebidas 
aos primeiros livros, que acentuavam o fato de Gilberto ter estendido às várias 
regiões do país um relato que só se aplicaria ao Nordeste, tenha operado como 
fundamento da mudança.13 

artigo | elide rugai bastos



144

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

v
.0

2.
03

: 1
35

 –
 1

59
, 2

01
2

Nas duas edições, o capítulo denominado “O engenho e a praça; a casa e 
a rua”, é dedicado a mostrar como na cidade a sociabilidade se altera, definem-
-se algumas fronteiras entre o público e o privado, modifica-se profundamente a 
solidariedade e, mais ainda, a estratificação social torna-se visível. A rua é inter-
ditada às sinhás brancas, mas por ela transitam livremente as escravas negras. O 
traçado urbano configura oficialmente o lugar social dos diferentes grupos: Rua 
dos Tanoeiros, Beco dos Ferreiros, Rua dos Pescadores, Rua dos Judeus, Rua dos 
Ourives. Se no período colonial a família era a unidade orgânica que permitia 
que os antagonismos permanecessem em equilíbrio, na cidade do século XIX 
a diferenciação social e, portanto, os conflitos aparecem de forma mais clara. 
Porém, entre a primeira e a segunda edição percebe-se uma diferença na quali-
ficação dos conflitos. Ou seja, embora a condição escrava seja um dos elementos 
da fricção social, somente na segunda edição a questão racial aparece como tema. 

Desenvolvo brevemente a argumentação de Gilberto. Falando do quilombo 
de Palmares, que chama “República de mucambos” diz, na primeira edição: “Foi a 
primeira Cidade a levantar-se contra o Engenho – essa cidade socialista de negros; 
do mesmo modo que foi, em sua técnica de exploração da terra, um movimento 

de policultura em contraste com a monocultura predominante nos latifúndios 
dos senhores brancos” (Freyre, 1936: 72, grifos meus). Na edição ampliada, em 
1951: “Foi a primeira Cidade a levantar-se contra o Engenho – essa cidade paras-

socialista de negros; do mesmo modo que foi em sua técnica de exploração da 
terra, um esboço de policultura em contraste com a monocultura predominante 
nos latifúndios dos senhores brancos” (Freyre, 1951: 42, grifos meus). Ou, ainda: 
“Tanto que foi no escravo negro que primeiro desabrochou no Brasil o sentido de 
solidariedade mais largo que o de família, a capacidade de associação sobre base 
francamente cooperativista” (Freyre, 1936: 72). Já em 1951: “Tanto que, excetuada 

a confraria Católica, foi no escravo negro que mais ostensivamente desabrochou no 
Brasil o sentido de solidariedade mais largo que o de família sob a forma de senti-

mento de raça e, ao mesmo tempo, de classe: a capacidade de associação sobre base 
francamente cooperativista e com um sentido fraternalmente étnico e militantemente 

defensivo dos direitos do trabalhador” (Freyre, 1951: 41-42, grifos meus). Retornando 
à enunciação das ideias, relembro as já citadas palavras de Homi Bhabha sobre a 
posição e as relações de interpelação. Parece-me, que no caso dessas passagens 
da segunda edição de Sobrados e mucambos as palavras vão diretamente em dire-
ção a Caio Prado Jr., contrapondo-se à sua interpretação sobre o escravismo na 
sociedade brasileira.14

Creio que com esse exemplo posso demonstrar que Gilberto passou, na 
sua obra dos anos 1930 e nas que decorrem dela, dos beginnings ao momento 
seguinte, utilizando-os para ancorar um projeto, chegando, segundo palavras de 
Edward Said, “à maturação reprodutiva e à maturidade” (Said, 2005: 25). Esse 
projeto ganhou corpo com os diversos livros que compõem a Introdução à história 

da sociedade patriarcal no Brasil.15
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DONA SINHÁ: A CASA E A CIDADE

Em vários livros, não necessariamente ligados ao seu projeto principal de in-
terpretação da sociedade brasileira, Gilberto retorna à temática da cidade – nos 
já citados Guias de Recife e Olinda escritos nos anos 1930, em Assombrações do 

Recife velho (1955) e em parte importante de Ordem e progresso (1959). O peso do 
passado na vida de seus habitantes, as tradições indispensáveis à manutenção 
da coesão social e as transformações que afetam negativamente essas tradições 
voltam constantemente a esses escritos. Porém, em Dona Sinhá e o filho padre 

(1964), livro que se diferencia profundamente das narrativas anteriores, pois se 
trata de um romance, o tema “cidade” ganha lugar especial.

A ficção de Gilberto Freyre, denominada por ele seminovelas,16 já foi 
comentada por vários autores, entre os quais ressalto a excelente análise de 
Edilberto Coutinho (1983) que aborda inúmeros aspectos desses textos, mos-
trando os possíveis diálogos com as literaturas clássica e contemporânea. Em 
geral, nas leituras feitas, pela temática e narração, os dois romances – Dona 

Sinhá e o filho padre e O outro amor do doutor Paulo – são aproximados aos livros 
de Freyre considerados mais importantes – Casa-grande & senzala e Sobrados 

e mucambos. Coutinho mostra que a técnica de construção “em abismo” que 
marca a narrativa dessas novelas, em uma forma mais amena já está presente 
naqueles dois textos, tese com a qual concordo. 

Proponho, neste artigo, referindo-me a Dona Sinhá e o filho padre, uma 
outra aproximação: com os artigos dos anos 1920 e com o livro de 1959,  Ordem 

e progresso. Porém, antes desse procedimento, é importante conhecer quem 
participa dos acontecimentos do romance. Respondendo à questão, Coutinho 
indica como personagens Dona Sinhá, José Maria, seu filho, Paulo, amigo de 
José Maria, Gaspar Wanderley, irmão de Sinhá. Alguns personagens secundários 
aparecem: Frei Rosário, Inácia, a mucama, Amaro, o muleque, algumas figuras 
míticas como Iemanjá ou a moura-encantada, personagens históricos como 
Dom Vital e Joaquim Nabuco. Acontecimentos reais e fictícios relacionam es-
sas figuras. Assim, estória e história se entrelaçam. Para distinguir o histórico 
Freyre utiliza o itálico. Sugiro, em minha argumentação, que a cidade do Recife 
compõe-se como personagem ao lado dos outros e é ela que estabelece a relação 
entre estória e história.

Trata-se de um “livro-dentro-de-um-livro”. Há uma duplicação de nar-
rativa: o narrador que imaginara uma história sobre certa Dona Sinhá e seu 
filho padre é convocado por uma Dona Sinhá realmente existente que o acusa 
de abusar de seu nome: “eu não sou nenhuma cômica para alguém escrever 
minha vida para o público” (Freyre, 1967a: 5). Embora assustado, indagando se 
tratava-se de um caso metapsíquico, o narrador, com a concordância de Dona 
Sinhá, decide escrever a história a partir do relato feito por ela. Reflete: “[afinal] 
não nasci para romancista inventor de casos e personagens; e sim para outro 
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gênero de bisbilhoteiro das intimidades da natureza humana: a bisbilhotice do 
real ou do mais que real” (Freyre, 1967a: 6). É uma das primeiras frases do livro 
em que o narrador, embora sendo personagem, começa a se identificar com o 
perfil de Gilberto Freyre, embora em Conversa com o leitor, ao final do texto afir-
me: “ninguém pense que seja, mesmo remotamente, autobiografia disfarçada; 
ou biografia romanceada” (Freyre, 1967a: 144). Mas a identificação aparece em 
várias passagens, quando lembra seu provável parentesco com Dona Sinhá, tanto 
no papel de narrador quanto como Gilberto Freyre, descendente dos Wanderley. 
Por exemplo, quando cita no livro o “velho Freyre” (Freyre, 1967a: 42) – forma 
pela qual se refere a seu pai em entrevistas, ou em escritos – indagando sobre 
a relação de sua família com a dos Wanderley do engenho Olindeta.17 Ainda, no 
mesmo parágrafo, ao indicar que o nome Gaspar é dado a muitos Wanderley, 
lembra que sua própria irmã chama-se Gasparina. Mais, quando o irmão de 
Dona Sinhá o chama de doutorzinho vindo de estudos no estrangeiro: “[...] eu 
já andei lendo escritos de vosmecê que Pedrinho de Japaranduba me mostrou. 
Pedrinho casado com nossa parenta Laura” (Freyre, 1967a: 128). Ainda, diretamente, 
logo na primeira página, Dona Sinhá falando: “O senhor não tinha que inventar 
uma história da minha vida, procurando, já fora de tempo – pensa que eu não 
sei? – ser romancista à minha custa” (Freyre, 1967a: 3). Ou quando o narrador 
fala de si mesmo: “[...] sou um indivíduo deformado quase profissionalmente 
pela preocupação sociológica com as coisas históricas: mesmo quando às voltas 
com outros tempos, além do histórico” (Freyre, 1967a: 19).

Não creio ser necessário apontar os muitos exemplos similares ao longo 
do livro. O que quero salientar é o fato de se tratar de uma narrativa especu-
lar, na qual os vários narradores se cruzam e vários tempos estão presentes; 
momentos do presente refletem épocas diversas da estória/história. A ideia de 
tempo tríbio,18 elemento importante nas teses anteriores de Freyre, é posta e 
reposta de muitas maneiras nesse romance. Os personagens vivenciam esses 
vários tempos. Além da duplicidade presente no narrador, a figura de Paulo 
apresenta vários traços autobiográficos do autor. Ou seja, alguns episódios da 
vida de Gilberto Freyre estão presentes na construção do perfil desse persona-
gem e muitas das ideias do escritor lhe são atribuídas.

Volto à afirmação da cidade como personagem. A casa de Dona Sinhá fica 
no Largo de São José de Ribamar; o narrador confessa ser seu recanto predileto 
daquele bairro que sempre o seduziu, pois é símbolo histórico não só do Recife 
como da região. “Do bairro inteiro de São José se deve dizer que não é no Recife 
só um espaço à parte dos outros: é também um tempo diferente. Mas retardado, 
dizem os progressistas com algum desdém” (Freyre, 1967a: 4).19 Bairro “onde 
aos domingos, pela manhã, se preparavam os melhores munguzás do Recife, 
com um cheiro bom de milho e canela que vinha de dentro das casas até à rua” 
(Freyre, 1967a: 4). Trata-se de passagem quase idêntica a parágrafo do Manifesto 

regionalista, em parte lido no Congresso Regionalista de 1926 e publicado com 
acréscimos em 1952: 
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Quando aos domingos saio de manhã pelo Recife – pelo velho Recife mais fiel ao 

seu passado – e em São José, na Torre, em Casa Amarela, no Poço sinto vir ainda de 

dentro de muita casa o cheiro de munguzá e das igrejas o cheiro de incenso, vou 

almoçar tranquilo o meu cozido ou o meu peixe de côco com pirão. Mais cheio de 

confiança no futuro do Brasil do que depois de ter ouvido o Hino Nacional (Freyre, 

1967b: 60-61). 

Não por acaso, quando o narrador deixa pela primeira vez a casa de Dona 
Sinhá, detém-se no Largo da Penha e entra na igreja, tentando estabelecer uma 
relação desta com aquela, entre a mãe, o filho padre, os frades capuchinhos e 
Dom Vital. Ou seja, colocando na mesma linha a domesticidade de Dona Sinhá, 
sua religiosidade, sua elegância discreta – mais antiga que moderna –, seu ar 
aristocrático, as tradições do bairro de São José, da cidade do Recife ou dos en-
genhos familiares de Pernambuco.20 É esse perfil que faz com que Dona Sinhá 
se torne para o narrador “uma sedução irresistível”. Trata-se de personagem do 
romance, mas, na linha seguinte chega Gilberto: 

Lembrei-me de Oswald de Andrade a confessar-me que estava apaixonado por uma 

senhora com idade de ser quase sua avó e a justificar-se: “Freud me compreenderia”. 

E acreditei-me, embora muito menos que Oswald, um caso um tanto freudiano em 

minhas relações simplesmente empáticas com Dona Sinhá: mais com a imaginada 

por mim do que com a outra, a concreta (Freyre, 1967a: 20).

Vendo, na igreja da Penha, a gravura do bispo Dom Vital, nota sua viri-
lidade e altivez que lhe servirão, comentará mais adiante, em suas lutas pela 
Igreja. Contrapõe, nesse momento, a figura viril com a do “amarelinho” – so-
fredor, doente, franzino. O lugar permite o retorno a velhos temas. Em Ordem e 

progresso Gilberto Freyre, no capítulo que discute “o progresso da miscigenação” 
no Brasil republicano, o perfil do “amarelinho” ocupa grande parte da reflexão, 
representado por figuras eminentes da política. Chamo a atenção para a distin-
ção que faz entre indivíduos eugênicos e cacogênicos, mostrando como estes 
últimos ganharam espaço político e cultural com a ascensão promovida pelo 
novo regime – Ruy Barbosa, Barbosa Lima, Santos Dumont, Olavo Bilac, Eucly-
des da Cunha. Os eugênicos, em maior número, são representados por Joaquim 
Nabuco, Antonio Prado, Assis Brasil, Barão do Rio Branco, para citar alguns. 

No romance, tanto como personagem da estória como da história, Jo-
aquim Nabuco se destaca como indivíduo superiormente eugênico, de beleza 
reconhecida. Em várias passagens do livro é lembrado por seu porte aristocrático, 
homem de bela estampa. Paulo, ao lembrar que conhecera Nabuco jovem, na 
casa de Chico Canário, colecionador de passarinhos casado com Luzia, negra 
quitandeira, reflete: “sentir naquelas duas imagens – a de Nabuco e a de Luzia 
– um encanto que mais tarde lhe pareceria ter vindo do fato de haverem sido as 
duas primeiras grandes revelações de beleza da figura humana a seus olhos de 
menino. O homem superiormente belo e a mulher superiormente bela” (Freyre, 
1967a: 95).  A descrição dos tipos, tanto em Ordem e progresso quanto em Dona 
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Sinhá, é ambígua. No livro de 1959 há uma mal disfarçada estratégia de iden-
tificação de cacogênico e mestiço, com referência ao fato de serem híbridos, 
negróides, com “gaforinhas um tanto rebeldes aos pentes de fabrico europeu 
e para cabelos de tipo europeu” (Freyre, 1959: 348).21 No romance de 1964 há 
a sugestão de que a beleza só está presente nos tipos raciais puros: negro e 
branco, Luzia e Nabuco. 

A MARCA DO TEMPO

Nas andanças pela cidade, o narrador reconstitui o tempo. No romance os vá-
rios tempos estão entrelaçados e aparecem sem linhas definidas. Dona Sinhá 
jovem, José Maria bebê, adolescente, sua entrada no seminário, localizam-se no 
período do Segundo Reinado. A morte de José Maria, o retorno de Paulo Tavares 
da Europa, seu pedido de casamento a Dona Sinhá se encontram nos primeiros 
anos da República. A intimação recebida pelo narrador para que compareça à 
casa de Dona Sinhá, o encontro com Gaspar, e a pesquisa para reconstituição 
da vida dos vários personagens, ocorrem entre o final de 1920 e os primeiros 
anos de 1930. A escritura do livro é, evidentemente, posterior. Ilustro. Quando 
o narrador conhece Gaspar, irmão de Dona Sinhá, e passa a se encontrar com 
ele para ouvir sua versão sobre os acontecimentos, certa vez almoça no Dudu, 
no pátio do Mercado de São José. Quando escreve a história, recordando as 
narrativas dos diversos personagens, o restaurante não mais existe. “Dudu: o 
dono de um restaurante popular como nunca mais, depois dele morto, haveria 
outro igual no Recife” (Freyre, 1959: 13). A cidade marca o tempo.

A vida de José Maria e os acontecimentos imediatamente posteriores à 
sua morte ocorrem numa época de transição do trabalho escravo para o tra-
balho livre e proclamação da República. Portanto, a estória/história corres-
ponde ao período focalizado por Gilberto Freyre em Ordem e progresso. Neste 
livro, o elemento que preside a reconstituição da sociedade brasileira no 
meio século estudado é a afirmação de não existirem rupturas na ordem so-
cial em relação ao período anterior. No romance, as alterações entre os tem-
pos são só aparentes. Por exemplo: a “negra Inácia, que a acompanhara do 
engenho, como presente do Pai”, de mais confiança do que as outras negras 
(Freyre, 1967a: 22), nos diferentes momentos é tratada por Dona Sinhá como 
escrava. Quando a repreendia por ensinar a José Maria palavras “plebeias” ou 
de origem africana, ameaçava-a de mandar coser sua boca como a dos sapos: 
“É mesmo o que eu devia fazer. Tu tens mesmo boca de sapo. Mais de sapo do 
que de gente, negra atrevida que só nasceste pra senzala de engenho” (Freyre, 
1967a: 29). Ou avisava ao filho que Inácia era pessoa muito boa “mas não dei-
xava de ser negra. [...] que não acreditasse em coisas de negro. Isso de Ieman-
já era invenção de negro” (Freyre, 1967a: 23). Assim, a condição escrava apar-

gilberto freyre: a cidade como personagem



149

ce, mas não é tematizada, fica numa espécie de limbo e como se as relações 
fossem sempre cordiais.

Mas é Inácia quem acompanha o menino à rua, às águas, ao largo da 
Igreja de São José do Ribamar, que lhe apresenta a cidade. “Ele dificilmente se 
imaginava sem Inácia e guiado pelo português errado da negra [...] é que ele 
descobrira o ribamar, o rio, os peixes, a tal de Iemanjá que sua mãe negava” 
(Freyre, 1967a: 29). Ao andar pelas ruas e pela praia com ela passa a conhecer 
as várias facetas e cores do mundo, que a austeridade da vida em casa não 
permitia. Assim, o menino foi descobrindo 

[...] novas formas, novas cores, novos sons, que se juntavam às palavras e aos mo-

dos aprendidos com Dona Sinhá para o separarem de Inácia, das outras negras, dos 
muleques, dos pescadores de Ribamar, de suas várias deformações do português em 

língua, ora muito cheia de palavras vindas da África, ora muito adoçada em língua 

para menino e para escravo, sem rr nem ss, nem ll (Freyre, 1967a: 31-32, grifos meus).

A tese da existência de dois mundos antagônicos, mas em equilíbrio, 
desenvolvida em Casa-grande & senzala, no qual “as palavras sem ossos” exercem 
um papel de aproximação entre opostos, está aqui presente. 

Apenas numa passagem do romance percebemos a clara marca do tempo: 
o retorno de Paulo da Europa, onde fora estudar medicina. Chegando ao cais, 
“viu no primeiro escaler a aproximar-se do vapor inglês, a bandeira com seu 
‘Ordem e Progresso’. Deixara o Brasil sob a bandeira do Império” (Freyre, 1967a: 
87). No livro Ordem e progresso este é o mote para a reflexão sobre a recepção da 
mudança de regime pela população brasileira. E. F. Knight, um inglês, aportara 
em Salvador em meados de 1889. Voltando em 1890 depara-se, no porto e nas 
embarcações, com uma nova bandeira. Intrigado, pergunta ao remador o signi-
ficado daquela mudança.  “O negro lhe explicou, com ‘um ar indiferente’: ‘Ah, a 
República’. Friamente; sem se exaltar com o fato” (Freyre, 1959: 5). Ao inglês, a 
reação induziu a que rotulasse o povo brasileiro como apático, indolente, quase 
oriental. Mas para Gilberto Freyre, o episódio coloca o tema central do livro: 
não existiram rupturas importantes com a mudança de regime. Ao contrário, 
aristocratas anteriormente defensores da monarquia aderem prontamente à 
República, ocupando cargos, esquecendo antigos favores e velhas polêmicas. 
Para o povo, a situação continua a mesma.

A cidade havia mudado, embora pouco.  “Paulo veio encontrar no seu 
Recife, ao lado de muita coisa do seu tempo de menino e adolescente, algumas 
modernices, umas que lhe agradaram, outras que lhe pareceram abomináveis” 
(Freyre, 1967a: 118). Nota com desagrado a troca dos nomes das ruas. Ainda, a 
invasão “do móvel chamado austríaco que começava a substituir jacarandás e 
vinháticos dos melhores. [...] outra invasão: a da cama de ferro” (Freyre, 1967a: 
120).22 São José do Ribamar pouco mudara. “O tempo quase não passara sobre 
a maioria dessas casas. As mesmas casas. Os mesmos sobrados. As mesmíssi-
mas igrejas. As próprias pessoas, quando não eram as mesmas [...] pareciam 

artigo | elide rugai bastos



150

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

v
.0

2.
03

: 1
35

 –
 1

59
, 2

01
2

as mesmas” (Freyre, 1967a: 135). Claro que não se parecia com os bairros mais 
ricos, cujo furor da modernização tudo alterava. Continuava sendo o lugar em 
que rio e mar se encontravam – ribamar – paraíso dos pescadores.

Impressionou-o, ainda, a rapidez com que as pessoas alteraram suas 
posições políticas. Conservadores ferrenhos no passado declaravam ter sido 
sempre abolicionistas e republicanos. Por exemplo, ouvindo o ex-sócio do pai, 
grande comerciante de açúcar que “abaixando a voz [diz] ‘Olha, Paulo, bem 
sabes que sempre fui simpático à República. Que sempre pertenci ao número 
dos imbaronáveis’[...]” (Freyre, 1967a: 107). Tavares sorriu ante o neologismo e 
entendeu que o velho amigo almejava cargo político. Outra vez a mesma ironia 
gilbertiana de Ordem e progresso, lembrando que barões, viscondes e conselheiros 
do Império, logo após o pronunciamento de 15 de Novembro mostraram sua 
adesão e obediência, desejando que se consolidasse a ordem, a integridade e 
a prosperidade (Freyre, 1959: 6). Ou como o Conselheiro José Antonio Saraiva 
aconselhando, por ser a República fato consumado, que “devemos adotá-la e 
servi-la lealmente” (Freyre, 1959: 7). Vários amigos de Paulo afirmavam – antes 
a ordem do que a anarquia – como algumas pessoas entrevistadas por Gilberto 
Freyre para o livro de 1959.

Vale assinalar, ainda, que o narrador conta um pouco, através das expe-
riências europeias de Paulo, a vivência de Gilberto em sua primeira viagem à 
Europa, embora estas estejam localizadas em outro tempo. Tavares abandona 
suas posições positivistas e spenceristas ao ler a obra de Newman e tal foi seu 
entusiasmo “que largou-se um dia, de Paris, para a Inglaterra, só para conhecer 
Oxford. A Oxford de Newman. E na Oxford de Newman lembrou-se muito de José 
Maria, ao ver dois inglesinhos de beca em plena efusão de amizade amorosa que 
lhe pareceu, no melhor sentido da palavra, platônica” (Freyre, 1967a: 117-118).23 
O  conhecimento da obra de Newman lhe permitiu chegar a um “outro modo de 
considerar a vida, o homem, o lugar da ciência no saber humano” (Freyre, 1967a: 
117). É conhecida a frase do diário de Freyre, supostamente escrita em 1922 – 
“venho encontrando em Oxford meu ambiente como em nenhum lugar já meu 
conhecido” (Freyre, 1975: 104). Comenta, ainda, em várias ocasiões, a influência 
que Pater e Newman exerceram sobre ele. Pallares-Burke assinala que Freyre 
refere-se a autores ingleses como sendo seus pais espirituais: Newman, Walter 
Pater, Zimmerman, Robert Louis Stevenson. Lembro que a tese de Zimmerman 
sobre os escravos da Grécia antiga serviu de apoio à reflexão sobre o papel do 
escravo africano como cocivilizador da sociedade colonial brasileira. Ou como 
aponta a autora, “uma de suas ideias-chave, ‘equilíbrio de antagonismos’, tam-
bém era considerada por Freyre como parte essencial do ethos inglês e como ‘a 
lição dos ingleses’ para o mundo” (Pallares-Burke, 2005: 41). 

Destaco que a discussão dos antagonismos em equilíbrio, expressão 
central na interpretação freyriana da sociedade brasileira, é tributária da teoria 
spenceriana, embora Freyre a encontre por meio da leitura de Carlyle. Geralmente 
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as interpretações dos analistas sobre esse tema em Freyre assinalam o aspecto 
comportamental do equilíbrio de opostos, configurando zonas de confraterni-
zação social no Brasil. Chamo a atenção para outro aspecto da interpretação 
freyriana, aliás presente naqueles autores ingleses. Tanto nestes como em 
Gilberto, o equilíbrio de antagonismos tem um efeito político, a conciliação. É 
este um dos temas principais de Ordem e progresso. O autor não só descreve as 
diferentes formas de conciliação política, como, em várias passagens, aponta-as 
como virtudes. Mostra como as diversas crises nos primeiros anos republicanos 
resolveram-se a partir desses arranjos. A presença da monarquia se dá mediante 
os conselheiros, viscondes e barões com responsabilidades no governo republi-
cano. Mais ainda, retomando a revalorização do Exército, esquecido por D. Pedro 
II, lembra seu papel diferenciado em relação a outros países sul-americanos, 
“principalmente na constância pacifista que tem animado no Brasil as Forças 
Armadas: quase sempre, forças de pacificação ou de conciliação nas crises po-
líticas nacionais de nosso país” (Freyre, 1959: 81). Também, no romance, várias 
vezes Paulo Tavares reflete sobre as vantagens da conciliação política.

Poderia ir mais longe nas aproximações entre Gilberto Freyre e seus 
personagens. Porém, creio que os exemplos dados permitem traçar o perfil do 
romancista: um escritor longe dos modelos cartesiano ou positivista, interpre-
tando a realidade a partir de uma perspectiva personalista. Como gostava de 
definir-se, um escritor ibérico que ajusta a palavra à sua personalidade em vez 
de ajustar a personalidade a qualquer conjunto de convenções de arte literária, 
escrevendo à revelia de quase todas as convenções literárias. Que intensifica a 
realidade para, assim, compreendê-la, dramatizá-la e interpretá-la, inventar o 
real, substituindo uma perspectiva única por perspectivas empáticas e simul-
tâneas da mesma realidade. Capaz de redimensionar o mundo baseando-se 
na intensificação de fatos, misturando pessoas e tempos diversos, buscando 
novas combinações de relações reais de pessoas com paisagens.  Operar com a 
autobiografia, não sendo inventor de personagens ou de mitos, tendo por base 
a própria experiência. Arriscar-se a buscar um modo de escrever no passado, 
nas tradições do povo, sem tornar-se arcaico (Freyre, 1968: 172-176). Trata-se 
de um escritor simultaneamente expositor e narrador. De certo modo, o autor 
é personagem de si mesmo; ou melhor, os personagens fictícios servem para 
que reitere suas ideias, funcionando como seu alter ego.

São esses traços que permitem a Gilberto transformar a cidade em per-
sonagem, tornando-a mediadora entre a estória e a história.

                                                    
Artigo recebido para publicação em março de 2012.
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 NOTAS

1  Dedico este trabalho à memória de Roberto Ventura. O artigo 
em sua primeira versão estava escrito há dez anos. Roberto 
Ventura, no início de 2002, ministrava um curso sobre pen-
sadores brasileiros na Unicamp, no qual me incluíra como 
expositora de um seminário e para o qual redigi uma pri-
meira versão deste texto. Depois de sua trágica morte nesse 
mesmo ano não quis voltar ao tema. Incluindo inúmeras 
sugestões feitas por ele, retomo-o agora, acrescentando 
leituras feitas posteriormente. 

2  Sabemos que o diário, publicado em 1975, baseado, segundo 
Freyre, em anotações dos anos 1915 a 1930, contém inser-
ções que comportam explicações de elementos de sua obra 
posterior. No entanto, o utilizo, pois quero indicar a impor-
tância de Federico De Onis em sua formação acadêmica.

3  A tradução é minha. 

4  Sobre a influência dos escritores espanhóis remeto a meu 
livro Gilberto Freyre e o pensamento hispânico: entre Dom Quixote 

e Alonso El Bueno (2003), no qual procuro apontar a presença 
de alguns desses autores na construção da temática e do 
estilo de Freyre.

5  Trata-se do texto Social life in Brazil in the middle of the nine-

teenth century. Original datilografado, Butler Library, Colum-
bia University, 1922.  Publicado em português em 1964.

6  No ensaio “O tempo da casa-grande”, Glaucia Villas Bôas 
(1988) denuncia esse equívoco, aprofundando a argumen-
tação, o que me libera do desenvolvimento da crítica. 

7  Referindo-se à atuação de Gilberto Freyre no A Província, 
Edson Nery da Fonseca diz: “Publica no mesmo jornal ar-
tigos e caricaturas com diferentes pseudônimos: Esmeral-
dino Olímpio, Antônio Ricardo, Le Moine, J. Rialto e outros” 
(Fonseca, 1977: 45). As pesquisadoras da Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj), Lúcia Gaspar e Virgínia Barbosa, em “Gil-
berto Freyre, jornalista: uma bibliografia” (2010), listam 
os artigos publicados no A Província, com os pseudônimos 
Antônio Ricardo, Jorge Rialto e Raul dos Passos.

8  Os dados que apresento sobre o jornal A Província obtive-
-os a partir do texto de Mariana Miggiolari Chaguri, Região 
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e Nação: produção e circulação de ideias (2011). Agradeço a 
possibilidade de acesso ao texto antes de sua publicação.

9  Na obra posterior de Gilberto Freyre o termo mocambo será 
substituído por mucambo, mais próximo à fala regionalista.

10 “Em outubro de 1930 ocorreu-me a aventura do exílio. Le-
vou-me primeiro à Bahia; depois a Portugal, com escala pela 
África. O tipo de viagem ideal para os estudos e as preocu-
pações que este ensaio reflete”. São palavras de Gilberto 
Freyre no primeiro parágrafo do prefácio à primeira edição 
de Casa-grande & senzala (1933: IX).

11 Utilizo a primeira edição de Sobrados e mucambos, publicada 
em 1936. A segunda edição, de 1951, foi refundida pelo autor, 
acrescida de importante introdução, de cinco capítulos e 
numerosas notas. Como minha intenção neste artigo é mos-
trar o desenrolar das mudanças e permanências em relação 
ao tema cidade no itinerário intelectual de Gilberto Freyre, 
essa precaução é necessária. Utilizo também a primeira 
edição de Casa-grande & senzala, de 1933. 

12 O título de 1936 é Sobrados e mucambos: decadência do pa-

triarcado rural no Brasil. O de 1951, além das alterações já 
indicadas, apresenta modificações: Sobrados e mucambos: 

decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano.

13 Tive oportunidade de discutir algumas dessas críticas no 
texto “Raízes do Brasil – Sobrados e mucambos: um diálogo”. 
Ver Monteiro & Eugênio (2008).

14 Caio Prado Jr. já havia publicado Evolução política do Brasil 

(1933), Formação do Brasil contemporâneo (1942) e História 

econômica do Brasil (1945).

15 A essa série, oficialmente composta por Casa-grande & sen-

zala, Sobrados e mucambos e Ordem e progresso, é importante 
acrescentar o livro Nordeste (1937). Deve-se assinalar que 
vários outros livros e artigos completam tematicamente 
esse projeto.

16 Compreende os livros Dona Sinhá e o filho padre e sua sequên-
cia, O outro amor do doutor Paulo (1977).

17 “Não pensou um jornalista carioca a primeira vez que che-
gou à nossa casa e apareceu o velho Freyre, meu Pai, trata-se 
de um inglês?” (Freyre, 1964: 42). Isto porque os Wanderley, 
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Van der Ley, teriam aportado em Pernambuco com Maurício 
de Nassau, e apresentam em muitos casos traços holande-
ses – louros de olhos azuis.

18 Tive ocasião de explicitar essa tese, sua origem e seus efeitos 
em Bastos (2003), em especial no capítulo 3.

19 Como nas interpretações presentes em Introdução à história 

da sociedade patriarcal no Brasil, tempo e espaço aparecem 
superpostos.

20 Os filhos de Dona Sinhá são celebrados por seus conhe-
cidos como os melhores da cidade. Por isso não resisto 
e transcrevo um trecho do Manifesto regionalista, em sua 
edição de 1967. “As novas gerações de moças já não sabem, 
entre nós, a não ser entre a gente mais modesta, fazer um 
doce ou guisado tradicional ou regional. Já não têm gosto 
nem tempo para ler os velhos livros de receitas de família. 
Quando a verdade é que, depois dos livros de missa, são os 
livros de receitas de doces e guisados os que devem receber 
das mulheres leitura mais atenta. O senso de devoção e o 
de obrigação devem completar-se nas mulheres do Brasil, 
tornando-as boas cristãs e, ao mesmo tempo, boas quitu-
teiras, para assim criarem melhor os filhos e concorrerem 
para a felicidade nacional” (Freyre, 1967b: 60).

21 Já me referi anteriormente neste artigo, à forma pouco sim-
pática que, em artigo de 1925, Freyre se refere aos mulatos.

22 Já assinalei anteriormente o fato de Paulo Tavares refletir em 
seu perfil traços autobiográficos de Gilberto Freyre. Várias 
das observações feitas pelo personagem estão presentes 
nos artigos do autor publicados após 1923, isto é, depois de 
seu retorno ao Recife, decorridos cinco anos de ausência. 
Deixo de indicar os artigos, pois se encontram citados no 
início deste texto.

23 Numa passagem em itálico, portanto fazendo parte da 
história, o narrador do romance diz, referindo-se a José 
Maria, cujo retrato lembrava a figura de um anjo: “Um tanto 
desse todo esquisitamente angélico, que eu ainda conheci 
em certos adolescentes ingleses, estudantes numa Oxford 
que quase já não existe, desfigurada que vem sendo pelo 
tempo social” (Freyre, 1964a:  82).
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Resumo: 
A partir da leitura do romance Dona Sinhá e o filho padre, es-
crita em 1964,o artigo pretende mostrar a centralidade do 
tema “cidade” na obra de Gilberto Freyre. Partindo de sua 
correspondência dos primeiros anos nos Estados Unidos e 
seus artigos no jornal Diário de Pernambuco, examina o modo 
pelo qual o sentido atribuído à cidade na formação nacional 
se transforma no decorrer de sua obra. A relação entre o 
tradicional e o moderno é a chave que conduz sua interpre-
tação da sociedade brasileira.

Abstract:
Based upon a reading of the novel Mother and son, a Brazil-

ian tale, written in 1964, this article shows the centrality of 
the “city” in the work of Gilberto Freyre. Grounded in his 
correspondence from the first years in the United States, 
as well as articles published in the Diário de Pernambuco, it 
examines how the meaning attributed to the city changes 
throughout his work. The relationship between the mod-
ern and the traditional is key to Freyre’s interpretation of 
Brazilian society. 

Palavras-chave:  
Gilberto Freyre; 

Dona Sinhá e o filho padre; 
Pensamento brasileiro; 

Tradição; Modernização.

Keywords:
Gilberto Freyre; 

Mother and son, a Brasilian tale; 
Brazilian thought; 

Tradition; Modernity.
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O Dom QuiXoTE DE ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, 
AS MARIONETES DO BAIRRO ALTO 
E AS PRISõES DA INQUISIÇÃO

Tradução de Estela Abreu

Em 1733, o Teatro do Bairro Alto de Lisboa apresentou, com suas marionetes, 
uma nova peça: a Vida do grande Dom Quixote de la Mancha e do gordo Sancho Pança. 
Era a primeira obra de um autor desconhecido, Antônio José da Silva. Em 1996, 
o diretor brasileiro Jom Tob Azulay fez O Judeu, filme sobre a vida trágica do 
dramaturgo, nascido no Rio de Janeiro de uma família de judeus convertidos e 
condenado à fogueira pelo tribunal da Inquisição de Lisboa em 1739. No filme 
há a reconstituição de duas cenas da peça como talvez tenham sido repre-
sentadas pelas marionetes de Lisboa (Azulay, 1996).1 Na primeira, o cavaleiro 
errante e seu escudeiro encontram a companhia teatral de Angulo el Malo, que 
ia encenar o auto sacramental Las cortes de la muerte durante a festa de Corpus 
Christi. Na segunda, Sancho, governador da Ilha dos Lagartos (em Cervantes a 
Ilha da Barataria), comenta a alegoria da Justiça que é vesga e se atrapalha ao 
agir. Este último texto mostra bem a distância entre a adaptação de Antônio 
José da Silva e o texto do Dom Quixote: se o Sancho de Cervantes distribui bem 
(ou mal) a justiça, não explica em lugar algum por que ela é representada de 
olhos vendados e empunhando uma espada. Além disso, o cineasta deu livre 
curso à imaginação e se afastou do texto da peça: no fim do seu comentário, o 
Sancho de Azulay finge sodomizar a Justiça, ousadia que teria sido impossível 
na Lisboa de 1733.

A peça de Antônio José da Silva, conhecida por sua primeira edição 
impressa, lançada em Lisboa em 1744, se inscreve, primeiro, na história das 
adaptações teatrais da Segunda Parte de Don Quijote de la Mancha, publicada 
em Madri em 1615.2 A primeira foi do dramaturgo francês Daniel Guérin de 
Bouscal cuja Le Gouvernement de Sanche Pansa foi publicada em Paris em 1642 
por dois livreiros do Palais, Antoine de Sommaville e Augustin Courbé.3 A pe-
ça era a última da trilogia quixotesca de Guérin de Bouscal, começada em 
1640 com a dupla publicação de Dom Quixote de la Manche (que encenava, no 
seu último ato, vários episódios da Segunda Parte da história)4 e Dom Quichot 

de la Manche. Seconde Partie.5 Representada em 1641 e 1642, Le gouvernement de 

Sancho Pansa foi retomada por Molière quando ele se instalou em Paris em 
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1658. Em seu livro Vie de Monsieur de Molière publicado em 1705, Grimarest 
menciona uma peça “chamada Dom-Quixote” na qual Molière desempenhava 
o papel de Sancho montado num burro que não quis entrar no palco. Isso de-
ve ser uma referência à peça de Guérin de Bouscal visto que Grimarest assi-
nala que “havia sido considerada no tempo em que D. Quixote instala Sancho 
Pança em seu Governo” (Grimarest, 1705). A peça deve ter agradado e foi en-
cenada com frequência pela companhia de Molière: oito vezes em 1659, sete 
vezes em 1660, três vezes em 1661 e três vezes em 1662 (Forestier & Bourqui, 
2010: 1029-1052).

Alguns episódios da Segunda Parte, mas não o governo de Sancho Pança, 
foram introduzidos na terceira comédia espanhola inspirada por Don Quijote. 
As duas primeiras foram o Don Quijote de la Mancha de Guillén de Castro, peça 
escrita entre 1605 e 1608, publicada em 1618 (ver Chartier, 2011: 55-83), e a Don 

Quijote de Calderón de la Barca, representada no Buen Retiro em 1637, mas infe-
lizmente perdida. A terceira adaptação, El Hidalgo de la Mancha, comédia escrita 
em colaboração com Juan de Matos Fragoso, Juan Bautista Diamante e Juan Vélez 
de Guevara, foi representada em 1676. Nunca foi impressa e só subsiste numa 
cópia manuscrita conservada em Viena (Martín, 1982).

Na França, os episódios do governo de Sancho inspiraram vários drama-
turgos e foram encenados em diferentes gêneros dramáticos. Primeiro, no teatro 
de feira, com as peças compostas para as feiras parisienses por Bellavoine em 
1705 (“Sancho Pança, peça em três atos representada pela companhia da viúva 
Maurice, na Feira Saint-Germain”) e Fuzelier em 1710 (Arlequin et Scaramouche 

vendangeurs, designada como “Divertimento. Precedido de um Prólogo e se-
guido de Pierrot Sancho Pansa Governador da ilha da Barataria, executado no 
Grand Jeu do Préau da Foire Saint Laurent”). Nesta última peça, que se serve da 
pantomima, da dança e dos “letreiros” indicando as árias das partes musicais, 
a tomada de posse da ilha por Sancho é assim descrita pelo libreto: “Sancho 
Pansa que finalmente agarrou aquele governo tão desejado e tão bem pago por 
suas espáduas faz uma entrada ao som de instrumentos na Ilha da Barataria. 
Sancho vem montado no seu querido Grison. E ambos estão vestidos tal qual 
vem escrito nas fieis crônicas de Cid-Hamet-Benengely”.6

A comédia é o segundo gênero que se refere ao governo de Sancho. Em 
sua Bibliothèque des théâtres, publicada em 1733, Maupoint (1733: 277-27) lem-
bra que, depois daquela de Guérin de Bouscal, “as duas modernas são, uma a 
do Sr. Dufreny em três atos de Prosa não impressa em suas Obras7 e a outra a 
do Sr. Dancourt em cinco Atos de Versos representada no Mês de Novembro 
de 1712, sem muito êxito”. Acusado de ter plagiado Guérin de Bouscal, Dan-
court reconheceu, segundo Maupoint, “que tinha conservado alguns trechos 
de uma antiga Comédia de Sancho”. Mandou interromper as representações e 
acrescentou novas cenas antes de entregar seu texto ao livreiro Ribou que o 
imprimiu.8

o dom quixote de antônio josé da silva, as marionetes do bairro alto e as prisões da inquisição
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O governo paródico do governador Sancho inspira também comédias com 
música: em Paris, em 1727, La Bagatelle, opéra comique en deux actes, avec Prologue, 

ou Sancho Pança Gouverneur de Thierry e Gilliers (Parfaict, 1767: 348-351),9 e, na 
corte de Viena, no Teatrino di Corte, duas óperas compostas por Antonio Caldara 
sobre libretos de Giovanni Claudio Pasquini: em 1727, Don Chisciotte in corte della 

duchessa, designado como “opera serioridicola per musica” [ópera sério-ridícula 
com música], e, em 1733, Sancio Panza Governatore dell’isola Barattaria, definido 
como “commedia per musica”.10

Quando Antônio José da Silva decidiu escrever o seu Dom Quixote para 
o teatro lisboeta do Bairro Alto, a Segunda Parte da história já havia portanto 
fornecido um riquíssimo material textual aos dramaturgos europeus e, espe-
cialmente, os capítulos XLII a LIII referentes ao governo de Sancho na ilha (que 
não é ilha) que lhe ofereceram como pilhéria o duque e a duquesa, irônicos 
anfitriões do cavaleiro errante e de seu criado escudeiro. A edição da história 
que ele utilizou foi forçamente em língua espanhola, pois a primeira tradução 
em português do Don Quijote só apareceu em 1794. Foi publicada em Lisboa sem 
o nome do tradutor com o título de O Engenhoso Fidalgo Dom Quichote de la Man-

cha (1794). É possível até afirmar que Antônio José da Silva possuía uma edição 
posterior a 1662 porque, no texto de sua peça, o livro que narra as aventuras 
e desventuras do cavaleiro errante é citado por Sancho como “A vida de vossa 

mercê”, retomando assim o título da primeira edição que reúne as duas partes 
do livro, a Vida y hechos del Ingenioso Cavallero Don Quijote de la Mancha, publicada 
em Bruxelas em 1662 por Juan Mommarte.11 Esse título foi mantido em todas 
as edições seguintes, tanto em Antuérpia em 1672-167312 como em Madri nas 
quatro edições publicadas entre 1674 e 1723.13 Foi sem dúvida uma delas que 
Antônio José da Silva leu e aproveitou para compor a primeira de suas comédias 
representadas pelos bonecos do Teatro do Bairro Alto.

Esse teatro era um dos lugares onde os liboetas podiam, nas três primei-
ras décadas do século XVII, assistir a peças de teatro (ver Perkins, 2004: 57-69). 
Havia outros. As comédias das companhias espanholas eram apresentadas no 
Pátio das Arcas. Esse “pátio das comédias” pertencia ao Hospital Real de Todos 
os Santos que recebia importante parte das receitas. Foi fechado em 1727 após 
uma viva campanha promovida contra a imoralidade dos espetáculos teatrais 
e só recebeu novas comédias a partir de 1737. As óperas italianas, ou algumas 
de suas árias, eram cantadas por companhias itinerantes presentes em Lisboa 
desde 1731, mas só eram propostas no Palácio Real e nos teatros particulares 
pertencentes à aristocracia. Foi apenas em 1735 que a Academia da Trindade 
apresentou sua primeira ópera a um público mais amplo: o Farnace de Schiassi 
(Brito, 1989).14 O Teatro do Bairro Alto aproveitou então o encerramento do Pátio 
das Arcas e a ausência das apresentações públicas das óperas italianas para 
representar com seus bonecos uma peça de novo gênero. Estava assim inau-
gurada uma modalide dramática inédita em Lisboa, ao mesmo tempo comédia 
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e ópera, que misturava diálogos em prosa com partes cantadas: árias, duetos, 
coros. E, desse modo, em Dom Quixote são cantados três coros, onze árias, um 
dueto e um canto a quatro vozes.

Apesar da imaginação cinematográfica de Tom Job Azulay, é difícil re-
constituir com exatidão os dispositivos das representações do Teatro do Bairro 
Alto. Suas marionetes deviam ser bem parecidas com as das companhias que 
representavam as óperas italianas nos teatros particulares das aristocracias 
romana e veneziana ou em Paris e Viena quando lá faziam turnês (Jurkowski, 
1996: 122-128). Essas marionetes eram manipuladas graças a fios amarrados em 
suas mãos e seus pés e uma haste de ferro que lhes entrava pela cabeça. A pri-
meira descrição de tais “pupazzi” foi feita em 1645 pelo jesuíta italiano Giovanni 
Domenico Ottonelli em seu livro Della christiana moderatione del theatro (Otto-
nelli, 1645): “As figuras têm cabeça de papel machê, corpo e pernas de madeira, 
braços feitos com cordas, mãos e pés de chumbo”. Ottonelli explica também 
que apenas um marionetista declama o texto de todos os personagens: “diante 
dele, há uma cópia marcada com várias cores que indicam as mudanças do tom 
de voz: o vermelho indica a voz de uma senhorita, o azul a de um homem e o 
verde a de um bufão” (Jurkowski, 1996: 94-97). Essas marionetes, tanto as dos 
italianos como as do Bairro Alto, eram diferentes de outras: aquelas que eram 
movidas nos trilhos traçados no próprio palco (Jurkowski, 1996: 121) e as que, 
graças a uma haste de ferro que lhes atravessava o corpo, eram manipuladas 
por um marionetista colocado abaixo do palco.

Em Lisboa, as marionetes designadas como figuras artificiais, bonecos 
ou bonifrates não eram de madeira e sim de cortiça. Sua leveza permitia movi-
mentos espetaculares e rápidas “mutações” ou mudanças de cenário. Foi assim 
que, na primeira parte de Dom Quixote, os espectadores de 1733 podiam ver o 
cavaleiro errante matar o leão, entrar na gruta de Montesinos seguido de raios e 
do trovão, ou voar numa nuvem até o Parnaso. Essa forma de teatro era dirigida 
a uma plateia composta por membros da pequena nobreza e das burguesias 
citadinas. Não deve ser confundida com os espetáculos mais populares feitos 
com as marionetes de Mestre Pedro nos capítulos XXV e XXVI da Segunda Parte 
do Don Quichotte de Cervantes, nem com o “puppet show” ou “motion” representado 
no último ato de Bartholomew Fair, comédia de Ben Johnson encenada em 1614.

Mestre Pedro, aliás Ginés de Pasamonte, é um apresentador de marionetes 
“que há muito tempo percorre esta Mancha de Aragão, mostrando um retábulo 
da libertação de Melisandra pelo famoso Don Gaiferos” (Cervantes, 1998: 839-
839). No capítulo XXV de Don Quichotte, o retábulo é instalado na hospedaria e 
“Mestre Pedro se pôs dentro dele, porque devia manejar os personagens, e um 
rapaz, criado de Mestre Pedro, ficou de fora para servir de intérprete e explicar 
os mistérios do dito espetáculo”. Mestre Pedro parece manejar suas marionetes 
por baixo e é dessa maneira que está representado numa ilustração da edição 
de Bruxelas da Vida y hechos del Ingenioso Cavallero Don Quijote de la Mancha de 
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1662. É esse posicionamento que lhe salva a vida quando Dom Quixote corta 
em pedaços a “titereira mourama” que perseguia Melisandra e seu salvador e 
esposo, Don Gaifeiros: D. Quixote deu um tal golpe que, “se Mestre Pedro não 
se abaixa, encolhe e alapa, lhe teria cortado a cabeça com mais facilidade que 
se fosse de marzipã” (Cervantes, 1998: 850-851 e 310).  Entretanto, é prudente 
evitar uma leitura demasiado “documental” do texto de Cervantes que atribui ao 
teatro de marionetes de Mestre Pedro capacidades cenográficas (por exemplo, a 
simultaneidade de várias ações) impossíveis para um único manipulador e que 
parecem referir-se mais aos retábulos de autômatos frequentes na Espanha. A 
imaginação de Cervantes talvez tenha misturado em sua descrição do retábulo 
essas duas formas de espetáculos sem atores.15

Na comédia de Ben Jonson, o “puppet master” Leatherhead, aliás Lantern, 
representa uma peça intitulada “ancient modern history of Hero and Leander, otherwi-

se called The Touchstone of True Love”, que é uma paródia do famoso poema de 
Marlowe publicado em 1598 (ver Gosset, 2000: 162-195). Ben Jonson utiliza esse 
divertimento familiar nas feiras, em Londres no século XVII como em Paris no 
século XVIII, para estabelecer um duplo paralelismo: entre as marionetes, que 
formam uma “civil company”, e os artistas, que sempre reclamam, fazem pouco, 
insultam e se embebedam; entre a poesia, dramática ou não, e os espetáculos 
populares e vulgares, que rebaixam o teatro ao nível dos cães dançantes e exi-
bições de animais monstruosos (Shershow, 1995: 56-66 e 99-106). Não é de todo 
fácil imaginar o “puppet show” proposto por Leatherhead. Como o “recitator” do 
teatro dos Antigos (pelo menos segundo a ideia que se tinha no Renascimento),16 
ele declama as partes de todos os personagens a exemplo dos apresentadores 
de “pupazzi” italianos: “I am the mouth of them all” (Jurkowski, 1996: 110-112). 
Ele parece também partilhar a cena com as marionetes manipuladas por um 
assistente já que uma delas consegue bater nele. É portanto possível que, como 
em certas companhias de “commedia dell’arte”, marionetes e atores representem 
uns com os outros, nos mesmos palcos (Jurkowski: 1996: 104-106). Tal dispositivo 
é sugerido no fim da peça: o diálogo entre Zeal-of-the-Land Busy, o puritano 
que interrompe a representação e quer interditar o teatro, considerado imoral 
e idólatra, e “Puppet Dionysius”. Assim como o “motion of the Prodigal Son” mos-
trado por Autolycus, o mascate do Conto de inverno de Shakespeare,17 e como o 
retábulo de Mestre Pedro, o “puppet show” de Leatherhead participa da cultura 
carnavalesca da praça pública, das feiras e da itinerância. Os bonecos ou boni-
frates de Lisboa pertencem a um mundo teatral de outro tipo.

A primeira vez que a Vida de Dom Quixote de 1733 foi atribuída a Antônio 
José da Silva foi no ano de 1741, ou seja, dois anos após a trágica morte do 
dramaturgo. Essa menção está na Bibliotheca lusitana de Diogo Barbosa Macha-
do que indica em seu primeiro volume, à página 303: “Antonio Joseph da Silva 
natural do Rio de Janeiro filho de João Mendes da Silva, Advogado nesta Corte, e 
Lourença Coutinho, Estudou Direito Civel em a Universidade de Coimbra donde 
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passando a Lisboa exercitava o officio de Advogado de Causas Forenses. Teve 
genio para a Poesia Comica” (Machado, 1965: 303). “Teve genio para a Poesia 
Comica”: a Bibliotheca menciona, portanto, seis de suas comédias que foram 
encenadas com os “aplausos dos espectadores”: três títulos são dados como 
tendo sido impressos, Labirinto de Creta em 1736, Variedades de Proteu e Guerras 

do Alecrim e Manjerona em 1737, e três outros são seguidos pelas duas letras M. 
S., isto é, essas peças permaneceram manuscritas: Anfitrião ou Júpiter e Alcmena, 
Vida do grande Dom Quixote de la Mancha e Precipício de Faetonte.

Em 1744, essas seis obras foram publicadas num volume intitulado Theatro 

cômico portuguez, acompanhadas de duas outras: Esopaiada, ou Vida de Esopo e Os 

encantos de Medeia que datariam respectivamente de 1734 e 1735.18 O nome do 
autor não aparece na folha de rosto, mas é facilmente decifrável pelo acróstico 
que termina o prefácio dedicado “ao leitor desapaixonado”. Lidas verticalmente, 
as primeiras letras das primeiras palavras dos vinte versos das duas décimas 
finais indicam: ANTONIO JOSEPH DA SILVA.

Quem era Antônio José da Silva em 1733? Podemos seguir com precisão 
sua vida atormentada e seu destino infeliz graças aos dois magníficos livros 
de Nathan Wachtel, La foi du souvenir (2001: 298-318) e La logique des bûchers 
(2009: 84-98 e 128-141). Ele nascera em 1705 no Rio de Janeiro de uma família 
de “cristãos-novos”, judeus forçados à conversão ao cristianismo após 1497 e 
chegados ao Brasil sem dúvida no início do século XVII. Em 1711, seus pais e 
grande parte da família foram denunciados à Inquisição como praticantes de 
ritos judaicos : jejuns rituais, proibições alimentares, porte de roupas limpas no 
sábado. Foram todos levados a Lisboa onde Antônio José chegou com os irmãos 
Balthazar e André. No cárcere, seus pais João e Lourença confessaram o retorno 
ao judaísmo. Em 9 de julho de 1713, por ocasião de um auto de fé, eles foram 
“reconciliados” com a Igreja e condenados ao confisco de seus bens e ao porte 
do hábito penitencial nos domingos e dias santos.

Esse primeiro encontro com o Tribunal da Inquisição lisboeta não foi o 
único. Em 1726, uma prima de Antônio José da Silva, Brites Coutinho, foi denun-
ciada à Inquisição pelo noivo, Luís Terra Soares, estudante de direito canônico 
em Coimbra, que talvez também fosse “cristão-novo” e temesse pela própria 
vida. Antônio José foi preso com a mãe, com a tia Isabel Cardoso Coutinho, os 
dois irmãos e vários primos. Confessou seu retorno à “lei mosaica”, denunciou 
outros parentes, mas não sua mãe e, por essa recusa, foi torturado. Ferido, não 
conseguiu assinar seu ato de abjuração – “por não poder assinar por causa de 
tormento”. Ele foi “reconciliado” com a Igreja pelo auto de fé de 13 de outubro 
de 1726 e condenado ao confisco dos bens, ao hábito penitencial e a receber 
instrução cristã.19

Morando em Lisboa, Antônio José que, como o pai, era advogado, come-
çou uma carreira literária. Compôs, além das oito “óperas” publicadas no livro 
lançado em 1744 que assim designa as suas “comédias”, dois poemas publica-
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dos em 1736 com seu próprio nome em duas antologias que atestam suas li-
gações com a corte de D. João V e suas relações com membros da elite aristo-
crática. O primeiro poema, incluído na coletânea Acentos Saudosos das Musas 

Portuguesas, é uma glosa do soneto de Luís de Camões no qual Portugal expres-
sa seu sentimento diante da morte de sua belíssima Infanta Senhora Dona 
Francisca. O segundo poema é um Romance héroïco em louvor de João Cardoso 
da Costa, cujos poemas estão reunidos no volume intitulado Musa Pueril. A 
reedição da Bibliotheca lusitana em 1759 também atribui a Antônio José da Sil-
va uma “comédia de santo” em castelhano, El Prodigio de Amarante San Gonçalo, 
escrita em 1735 ou 1737,20 e que seria uma prova dada pelo dramaturgo da 
autenticidade de sua abjuração, e uma Sarzuela Epithalamica  composta para o 
casamento do filho de D. João V com a filha de Filipe V da Espanha (ver Ma-
chado, 1759: 41).21

As relações com os poderosos não protegeram Antônio José de uma se-
gunda detenção pela Inquisição. Em 1773, foi encarcerado com a esposa, Leonor 
Maria de Carvalho, e com a mãe, depois que seu irmão André e família foram 
denunciados como “judaizantes” por um novo cristão reconciliado a quem eles 
haviam dado abrigo. Encarcerado durante dois anos, enquanto era representada 
no Teatro do Bairro Alto sua última ópera, O Precipício de Faetonte, Antônio José 
causou sua própria desgraça. Negou todas as acusações que lhe foram feitas, 
mas foi denunciado pelos espiões que o vigiavam por buracos feitos nas pare-
des e por colegas de cela delatores. Afirmaram que ele observava os jejuns do 
judaísmo, que não sabia fazer direito os gestos cristãos e zombara das orações 
de um dos colegas de cela. Os depoimentos favoráveis de três dominicanos e de 
um agostiniano que afirmaram ser ele um bom cristão não impediram que ele 
fosse “declarado por convicto, negativo, pertinaz e relapso no crime de heresia 
e apostasia e que foi hereje apostato de Nossa Santa Fe Catolica”. Entregue ao 
braço secular, foi estrangulado e queimado (o que era chamado “queimar de 
garrote” e considerado como um favor da Inquisição) depois do auto de fé de 
16 de outubro de 1739 no qual sua mulher, sua mãe, seu irmão, sua cunhada e 
sua tia foram, mais uma vez, “reconciliados” com a Igreja, apesar do risco de 
alguns deles ainda serem considerados relapsos.22

Antes do exame das possíveis relações entre esse destino marcado por 
perseguições e as obras de Antônio José da Silva – em particular sua Vida do 

grande dom Quixote composta depois de seu primeiro processo, tortura e con-
denação – o estudo de duas cenas da primeira parte da ópera ajuda a compre-
ender como o dramaturgo se serviu do texto de Cervantes para fazer uma peça 
teatral (Pereira, 2007: 77-148).23 Trata-se da oitava e da nona cenas da obra em 
que Don Quichotte e Sancho viajam até o Parnaso para satisfazer o pedido da 
musa Calíope que pediu ajuda ao cavaleiro errante a fim de combater os maus 
e malvados poetas unidos contra Apolo. A última cena desse Primeiro ato ou 
Primeira parte, a nona, mostra a batalha vencida por Don Quichotte contra os 
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“poetazinhos” e termina com a ária burlesca de Sancho: “Se hoje o meu cantar 
/ Um zurro há de ser, / quero começar: / an, an, an, an !” 

No Don Quijote de Cervantes, não se encontra nenhuma “poetomaquia” 
semelhante ao combate encenado por Antônio José da Silva, e Don Quichotte 
não visita o Parnaso. Mas o dramaturgo conhecia bem o seu Cervantes e é em 
outra obra que ele busca sua invenção teatral: El viaje del Parnasso publicado 
em Madri em 1614 (ver, também, Gaos, 1973).24 Trata-se de um poema com mais 
de três mil versos que narra a viagem de Cervantes ao Parnaso e a batalha de 
livros entre os bons e os maus poetas. A obra pertence ao gênero das “viagens 
ao Parnaso” e imita explicitamente o Viaggio in Parnasso publicado por Cesare 
Caporali em 1582.25 Essa imitação permitia a Cervantes, ao mesmo tempo, uma 
sátira dos poetas de sua época, uma paródia burlesca da mitologia e uma au-
tobiografia disfarçada (Canavaggio, 1981).

Antônio José da Silva se apossa sutilmente do poema de Cervantes. Em 
sua ópera, don Quichotte encontra Calíope, em vez de Mercúrio, como ocorre 
em Cervantes, o que abre a série de três árias cantadas pelas Musas, primeiro 
Calíope, depois Euterpe e Terpsicore. Essa viagem até o Parnaso se efetua voando 
numa nuvem, e não de barco, o que permite um efeito cênico mais espetacular. 
O dramaturgo português introduziu também na situação traços cômicos que 
apelam para a ilusão teatral e a “suspension of disbelief” requerida pela ficção. 
Quando Calíope aparece para Don Quichotte, este declara: “Soberana ninfa, / 
Echarpe de Íris deste horizonte. / Que rasgando as nuvens diáfanas... / Mostra 
tua divindade”. Mas Sancho rompe o encantamento e acompanha cada excla-
mação de seu senhor com tiradas mais prosaicas: “Ninfa soberana / Arco-íris 
deste horizonte./ Que rasgando as nuvens de papelão... / Te ostentas já de idade”.

 É esse mesmo procedimento que atribui ao Sancho de Antônio José o 
papel brechtiano de destruídor da ilusão. Assim, na sétima cena da Primeira 
Parte, enquanto para Don Quichotte a gruta de Montesinos é uma maravilha: 
“Vês, Sancho, que admirável palácio? Vês estas colunas dóricas e coríntias? Olha 
estes jaspes! Que te parece?, seu escudeiro o traz de volta à realidade – e ao 
teatro: “Parece-me que tudo isto é pintado em tábuas de pinho”. E na primeira 
cena da Segunda Parte da peça, a D. Quixote que lhe pergunta: “Sabes onde 
estamos?” Sancho responde: “Sei muito bem. No Teatro do Bairro Alto”. 

 Antônio José da Silva comprova o seu gênio teatral ao condensar a 
batalha entre os dois exércitos poéticos tal como é narrada, longamente, por 
Cervantes. A lista pormenorizada das armas poéticas de destruição maciça que 
ocupa os 361 versos do capítulo VII da Viaje al Parnasso é drasticamente resumida 
por Sancho que assim descreve o exército dos maus poetas: “Não está vendo o 
exército deles, com dez mil romances, quatro mil sonetos, duzentas décimas 
[estrofe de dez versos], oitenta madrigais e seu esquadrão de sátiros volantes 
em salva de silvas”. O dramaturgo desloca assim certos motivos do poema: o 
ferimento na mão de Mercúrio, atingido por “una satira licenciosa / de estilo 
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agudo, pero no muy sano” [“uma sátira libertina / de estilo agudo, mas não muito 
sadio”], é substituído pelo de Sancho: “Socorro, tenho um soneto com rimas tão 
pontiagudas que me furam de lado a lado”.

Antônio José da Silva transforma os textos de Cervantes, tanto o de Don 

Quichotte quanto o de Viaje al Parnasso, para responder a duas exigências da pe-
ça que ele escrevia para o Teatro do Bairro Alto. De um lado, ela devia receber 
partes cantadas, cujo número cresceu nas óperas seguintes, para chegar a trinta 
e uma em Labirinto de Creta, em 1736, e trinta e duas em O Precipício de Faetonte, 
em 1738. O compositor da música e das árias da Vida do grande Dom Quixote não 
é conhecido, mas sabe-se que Antônio José colaborou com Antônio Teixeira para 
Os Encantos de Medeia, As Variedades de Proteu e as Guerras do Alecrim e Manjerona 
– e talvez, igualmente, para Anfitrião e Labirinto de Creta (Perkins, 2004: 47). Por 
outro lado, sua peça devia também aproveitar liberdades permitidas a um teatro 
de marionetes e mostrar aos espectadores maravilhados movimentos de cena 
espetaculares. Antônio José da Silva soube superar todas essas dificuldades 
com engenho, como mostram as outras sete peças compostas que lhe foram 
encomendadas ou que foram aceitas pelo Teatro do Bairro Alto entre 1734 e 1738.

Devem-se considerar certas invenções dramáticas ou poéticas de Antônio 
José da Silva como resquícios de sua própria experiência de “converso”, sempre 
suspeitado pela Inquisição e brutalmente tratado durante o processo de 1726? 
É isso o que afirma a tradição brasileira que fez do dramaturgo um mártir da 
liberdade de crença, vítima do fanatismo católico e herói dos direitos da colônia, 
violados pela dominação da metrópole. A construção de Antônio José da Silva 
como herói e mártir começa em 1838 com a tragédia romântica de Domingos 
Gonçalves de Magalhães intitulada Antônio José ou O poeta e a Inquisição (1838; ver 
Lima, 2005 e Gomes, 2004), prossegue em 1866 com o romance de Camilo Castelo 
Branco, O Judeu, publicado em 186626 e se encarna no século XX na narrativa 
dramática do dramaturgo português Bernardo Santareno, O Judeu (Santareno, 
1966), e no filme de Jom Tob Azulay que tem o mesmo título.27

Terão os sofrimentos de Antônio José da Silva deixado marcas em suas 
peças ? Machado de Assis achava que não e estabelecia uma separação entre a 
apreciação das obras do dramaturgo e a emoção provocada por seu trágico des-
tino. Como escreve Machado em seu artigo “Antônio José”, incluído na coletânea 
Relíquias de Casa Velha: “A piedade não é decerto determinativa em pontos de 
crítica, e tal poetastro haverá que, sucumbindo a uma grande injustiça social, 
somente inspire compaixão sem desafiar a análise. Não é o caso de Antônio José: 
este mereceria por si só que o estudássemos, ainda despido das ocorrências 
trágicas que lhe circundam o nome” (Assis, 1979: 726). Machado de Assis nega 
assim qualquer intenção denunciadora ou trágica nas comédias de Antônio José 
da Silva, escritas com a mera finalidade de fazer rir, recorrendo até a elementos 
do “baixo-cômico”. Para ele, “não obstante os vestígios e as lembranças desse 
primeiro ato da Inquisição [a condenação de 1726], não obstante o espetáculo 
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do que padeciam os seus, as óperas de Antônio José trazem o sabor de uma 
mocidade imperturbavelmente feliz, a facécia grossa e petulante, tal como lhe 
pedia o paladar das plateias, e nenhum vislumbre do episódio trágico” (Assis, 
1979: 733).

É esse mesmo distanciamento entre a vida e as obras que se encontra 
na tese de José Oliveira Barata, defendida em Coimbra e editada em dois vo-
lumes em 1983 e 1985 com o título Antônio José da Silva: criação e realidade (Ba-
rata, 1985). Num texto em francês, que serve de prefácio à tradução de quatro 
peças de Antônio José da Silva (entre as quais a Vida do grande Dom Quixote de 

la Mancha que citamos), o autor defende o que ele designa como uma “espécie 
de nova escolástica”: “Visto que o judeu foi vítima da Inquisição, suas obras 
só podem refletir a animosidade contra seus ferozes perseguidores. Logo, ao 
ler superficialmente a obra, muitos julgam detectar os indícios da revolta do 
escritor contra uma instituição opressora” (Barata, 2000: 12). Três argumentos 
contrariam tal leitura: por um lado, não é feita nenhuma referência às peças de 
teatro nas acusações da Inquisição, e foi o mesmo Inquisidor Geral, o cardeal 
Nuno da Cunha, quem assinou a condenação de Antônio José em 1739 e con-
cedeu a licença para a publicação de suas comédias em 1744; por outro lado, 
a prudência exigia uma forte autocensura da parte do dramaturgo e proibia 
qualquer alusão subversiva; enfim, todas as suas composições são retomadas 
paródicas de obras ou de histórias existentes, à exceção de Guerras do Alecrim 

e Manjerona, o que as inscreve na tradição teatral, e não na experiência vivida.
Mais recentemente, Nathan Wachtel e Paulo Roberto Pereira defenderam 

a ideia de que talvez fosse necessário rever essa revisão. Em seu magistral 
estudo sobre os “conversos” condenados como judaizantes pela Inquisição lis-
boeta, Nathan Wachtel indica a respeito de Antônio José da Silva de quem ele 
reconstituiu minuciosamente a prisão, o processo e o suplício entre 1737-1739, 
que: “um conjunto de argumentos razoáveis permite sustentar a tese segundo 
a qual Antônio José da Silva teria sido condenado em razão das ideias subver-
sivas que o seu teatro passava para o público” (Wachtel, 2001: 313). Para ele, 
o gênero satírico não é nada exclusivo da crítica social, mesmo que esta deva 
ser enunciada num modo cômico e que o autor tenha de se resguardar por trás 
das tiradas burlescas de seus personagens. Mas, afirma Nathan Wachtel, “o fato 
é que se podem extrair das peças do ‘Judeu’ muitas citações que, situadas no 
contexto histórico, parecem confirmar uma rara temeridade, como a de fazer 
alusão à própria experiência nas prisões da Inquisição” (Wachtel, 2001: 313). 
Paulo Roberto Pereira indica, por seu lado, no Prefácio à edição portuguesa de 
quatro comédias de Antônio José da Silva, o caráter autobiográfico de certos 
trechos das peças (sobretudo Anfitrião) e a violência inusitada da sátira às ins-
tituições e à sociedade da época (Pereira, 2007: 30 e 34).

Para decidir entre essas diferentes afirmações, é preciso voltar ao texto. 
E, primeiro, às cenas da Vida do grande Dom Quixote de la Mancha em que Sancho 
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comanda a justiça e faz comentário sobre a sua alegoria. Respeitando as ne-
cessidades dramáticas e fiel ao procedimento da condensação textual, Antônio 
José da Silva reduz a três princípios os múltiplos avisos dados por Dom Quixote 
a Sancho antes que este tome posse de sua ilha. O primeiro é aquele que exige 
a justiça: “Sancho, tem sempre em mente que vais governar: lembra-te que 
deves sempre ter diante dos olhos a Justiça”. A ordem é entendida literalmente 
por Sancho que responde: “Sim, meu senhor, vou pedir que me façam o retrato 
dela e vou pô-lo diante de meus olhos”, o que anuncia o comentário que abre 
a quarta cena da Segunda Parte. As duas outras ordens do cavaleiro errante 
são: “Não te deixes corromper pelos presentes” e “Ama a Deus e a teu próximo 
como a ti mesmo”.

A explicação da alegoria da Justiça é uma invenção de Antônio José da 
Silva, totalmente ausente no Don Quijote. Para Sancho, a Justiça “é coisa pintada”, 
“e era necessário haver essa figura no mundo para meter medo à gente grande, 
como o papão às crianças”. Ele explica em seguida o significado de cada um 
dos atributos de tal “figura”: ela está “vestida à trágica, porque toda a justiça 
acaba em tragédia; taparam-lhe os olhos, porque dizem que era vesga e que 
metia um olho por outro; e, como a Justiça havia de sair direita, para não se lhe 
enxergar esta falta lhe cobriram depressa os olhos. A espada na mão significa 
que tudo há de levar à espada, que é o mesmo que a torto e a direito” e segura 
uma balança “que não tem fiel; nem fiador”. Pintura ou alegoria, a Justiça é tão 
real quanto o bicho-papão ou a Dulcineia del Toboso.

Os casos julgados por Sancho na comédia são todos diferentes daqueles 
resolvidos pelo Sancho de Cervantes. Todos destacam a iniquidade, a crueldade 
ou a corrupção da justiça assim distribuída. A um homem que clama por jus-
tiça, Sancho dá uma imagem da justiça pintada, porque, diz ele, “não há nesta 
ilha outra justiça senão pintada”. A uma mulher que denuncia o homem que a 
seduziu e que se recusa a casar com ela apesar das promessas de casamento 
que ele fizera, Sancho inflige um castigo cruel: “metam essa mulher na cadeia 
com uma corrente ao pescoço e grilhões aos pés, bem carregada de ferros, até 
aparecer o homem com quem ela quer casar”. E, quando Sancho deve condenar 
o seu próprio burro, culpado de ter escoiceado um homem, ele declara (à parte): 
“o que poderei fazer é não dar execução à sentença”.

No mundo do Dom Quixote de Antônio José da Silva, a justiça não existe. 
Ela é engodo, ilusão, embuste. Como compreeender essa reescrita, forçando 
os efeitos, do texto de Cervantes? Primeiro, ela permite paródias cômicas da 
retórica judiciária, com as referências burlescas aos juristas e aos seus códi-
gos: “assim como a ninguém se pode negar a vista, como dispõe o ‘text. in l. 
Cæcus, § Tortus ff. de his, qui metit um olho por outro’ e com muitos o provam 
Pão Mole no ‘cap. das Côdeas’, também da mesma sorte o ouvido se não deve 
fechar para ouvir os queixosos, como dispõe a ‘l. das doze tábuas de Pinho na 
segunda estância de Madeira, Cod. de Barrotis”. Assim, também, a imitação 
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ridícula das sentenças dos tribunais, como aquela pela qual Sancho pronuncia 
a condenação de seu burro. Para alguns, essas facécias inscritas na tradição 
teatral, que desde sempre ridicularizou juízes e médicos, poderiam prejudicar 
a compreensão do tom biográfico dessa sátira da justiça presente na peça. É o 
que indica Machado de Assis: “[...] mesmo admitindo que a alegoria da justiça 
na Vida de D. Quixote seja o resumo das queixas pessoais do poeta (suposição 
tão frágil como aquela), a verdade é que os sucessos da vida dele não influíram, 
não diminuíram a força nativa do talento, nem lhe torceram a natureza, que 
estava muito longe da hipocondria” (Assis, 1979: 733).

Mais recentemente, porém, Paulo Roberto Pereira destacou a violência 
dessa sátira sobre a justiça corrupta, e Nathan Wachtel propôs uma base bio-
gráfica para os dois motivos essenciais das peças do “Judeu”: a metamorfose e 
o labirinto. Os dois autores referem-se a uma cena de Anfitrião, já comentada 
por Machado de Assis e José Oliveira Barata, mas com interpretações que a se-
paravam de qualquer referência à vida do autor (Silva, 2007: 317-319). Na sexta 
cena da Segunda Parte de Anfitrião, Saramago, o criado de Anfitrião, é levado 
para a prisão do Limoeiro com outros três condenados. Para lhe extorquir di-
nheiro, estes três o torturam com a mesma técnica utilizada pela Inquisição: 
a polé, suplício em que o torturado é amarrado com cordas e suspendido até o 
teto da sala de tortura. Antes de começar o suplício, um dos homens pergunta 
a Saramago: “Por que te prenderam?” “Por nada”, responde o criado e, mais 
adiante pergunta a seus carrascos: “Que liberdades pode falar quem a não tem?”

Encarcerado na mesma prisão, Anfitrião conta seu infortúnio num re-
citativo seguido de uma ária. No recitativo, ele declara: “Sorte tirana, estrela 
rigorosa, / que maligna influis com luz opaca / rigor tão fero contra um inocente ! 
/ Que delito fiz eu, para que sinta / o peso desta aspérrima cadeia / nos horrores 
de um cárcere penoso, / em cuja triste, lôbrega morada / habita a confusão e o 
susto mora ? / Mas, se acaso, tirana, estrela ímpia, / é culpa o não ter culpa, eu 
culpa tenho / mas, se a culpa que tenho não é culpa, / para que me usurpais 
com impiedade / o crédito, a esposa e a liberdade?”

“Mas, se a culpa que tenho não é culpa, / para que me usurpais com 
impiedade / o crédito, a esposa e a liberdade?” Não é, sem dúvida, forçar os 
textos, o fato de ler nesta cena um eco dos sofrimentos passados na prisão, 
com torturas semelhantes às da Inquisição, bem como a denúncia de uma vio-
lência injusta, que leva à fogueira os acusados de um crime que só existe nas 
obsessões dos seus juízes.

O estudo da Vida do grande Dom Quixote de la Mancha de Antônio José da 
Silva liga assim três histórias: a história das adaptações teatrais da Segunda 
Parte de Don Quijote, a história de uma prática teatral poucas vezes reconheci-
da, a do teatro de marionetes, situado entre o divertimento popular e a ópera, 
e a história de um dramaturgo, três vezes confrontado com a Inquisição e que 
viveu a dolorosa condição dos conversos às voltas com suas crenças íntimas e 
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as permanentes suspeitas dos Inquisidores. O trágico destino de Antônio José da 
Silva oferece assim um caso limite para enfrentar a questão da relação entre as 
experiências de vida e as próprias obras – questão bem aguda e difícil para peças 
compostas numa época em que a escrita dramática era dependente de histórias 
já existentes, de motivos tradicionais e de enredos que nada têm de original. 
Mas será, por isso, impossível encontrar em textos apoiados nessas práticas 
comuns as marcas de sofrimentos ao mesmo tempo raros e compartilhados?

Artigo recebido para publicação em fevereiro de 2012.

Roger Chartier é professor no Collège de France e na École de 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Seus últimos li-
vros publicados no Brasil são Inscrever e apagar: cultura escrita e 

literatura (séculos XI-XVIII) (2007); O sociólogo e o historiador (2011, 
com Pierre Bourdieu); e Cardenio entre Cervantes e Shakespeare: 

história de uma peça perdida (2012).
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 NOTAS

 Este artigo foi apresentado, na forma de conferência, por 
Roger Chartier, na abertura dos trabalhos da Cátedra Claude 
Bernard, no dia 17 de setembro de 2010, no Salão Nobre do 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Chartier foi primeiro 
titular da cátedra, a convite do Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia e Antropologia (PPGSA) e do Programa de 
Pós-Graduação em História Social (PPGHIS). [N. E.]

 Em Paulo Roberto Pereira, Dom é grafado d. Eu deixei D. 
[N.T.]
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Resumo: 
Este estudo da peça Vida do grande Dom Quixote de la Mancha 

e do gordo Sancho Pança, de Antônio José da Silva liga três 
histórias: a história das adaptações teatrais da Segunda 
Parte de Dom Quixote, a história de uma prática teatral 
poucas vezes reconhecida, a do teatro de marionetes, situ-
ado entre o divertimento popular e a ópera, e a história de 
um dramaturgo, três vezes confrontado com a Inquisição 
e que viveu a dolorosa condição dos conversos às voltas 
com suas crenças íntimas e as permanentes suspeitas dos 
Inquisidores. O trágico destino de Antônio José da Silva 
oferece assim um caso limite para enfrentar a questão da 
relação entre as experiências de vida e as próprias obras.

Abstract:
This study of the play Vida do grande Dom Quixote de la 

Mancha e do gordo Sancho Pança by Antônio José da Silva 
connects three histories: the history of theatrical adapta-
tions of the second part of Dom Quixote; the history of a 
frequently neglected theatrical practice, that of the mari-
onette theater, situated between popular entertainement 
and the opera; and the history of a playwright, who was 
tried three times by the Inquisition, and endured the pain-
ful condition of conversos coping with their intimate beliefs 
and the permanent suspicion of inquisitors. The tragical 
destiny of Antônio José da Silva offers a drastic example 
of the question bearing upon the relationship between life 
experiences and the works themselves. 

Palavras-chave:  
Antonio José da Silva; 

Dom Quixote; 
Teatro de marionetes; 

Inquisição; Cristão-novo

Keywords:
Antonio José da Silva; 

Dom Quixote; 
Marionette theater; 

Inquisition; New-christians.
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INTRODUÇÃO

Em minha tese de doutoramento defendida em 2008, discuti a fundação do Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), criado em 1948. Os resultados da pes-
quisa vêm sendo publicados amiúde e agora vêm editados na íntegra em livro que 
será lançado pela Editora da Fundação Getulio Vargas ainda em 2011. Embora, de 
fato, já tenha refletido sobre o tema em outras ocasiões, uma pequena reflexão, 
publicada como apêndice ao fim do livro merece ainda alguma consideração.

Ao analisar o Museu de Arte Moderna em seus primeiros anos de fun-
dação, algumas hipóteses sobre o Museu eram recorrentes no levantamento 
bibliográfico sobre o tema e faziam eco a análises de instituições congêneres 
surgidas no Brasil em período mais ou menos semelhante, de modo que mere-
ceram especial atenção à época da pesquisa. De um lado, a criação do Museu 
se explicava como parte de um inexorável processo de modernização por que 
passava o Brasil, em meados do século XX. No bojo da onda de industrialização 
ocorrida no pós-guerra, as instituições de cultura se criavam, na década de 1950, 
para se colocarem em compasso com nossa modernidade tardia. De outro lado, 
a segunda hipótese, não de todo desligada da primeira, supunha que a formação 
da instituição se enquadrava na moldura da substituição de importações e clas-
sificava o Museu como cópia inautêntica de instituições originárias do exterior.

  Para colocar as hipóteses em discussão procurei entender em que me-
dida esse processo de modernização era realmente necessário e em que medida 
as contingências que haviam dado lugar ao Museu não eram, elas mesmas, 
explicativas, não só de sua especificidade, mas também da construção de uma 
modernidade que se diz, e se faz, de vários modos. Dito de outro modo, procu-
rei entender em que medida os debates e disputas constitutivos da criação do 
Museu também são responsáveis pela especificidade da instituição e do modo 
como a modernidade nele se manifesta.

Num primeiro momento, para discutir essa espécie de espírito de época 
que teria bafejado a todos no oportuno momento da industrialização, comparei 
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o modo como os dois principais responsáveis pela criação do MAM – Raymundo 
Ottoni de Castro Maya e Niomar Moniz Sodré – conceberam o projeto do Museu 
e se puseram em conflito para impor seus respectivos modos de ver o mundo. 
Assim, procurei mostrar como a vitória de um modelo de museu com ênfase 
em exposições temporárias, em grandes fluxos de visitantes e em relação de 
proximidade com o público se fez, em verdade, em disputa com um modelo 
de museu de mecenato e colecionamento, lugar de memória pessoalizada, de 
culto à alta cultura e que, a seu modo, seria também bem-sucedido em outras 
instituições contemporâneas à fundação do Museu.

Num segundo momento, para discutir a ideia de cópia e americanização, 
comparei os museus de arte moderna do Rio de Janeiro e de Nova York, insti-
tuição que teria servido de modelo ao MAM carioca e que teria se colocado, de 
acordo com a bibliografia sobre o tema, como uma das vias de americanização 
da cultura brasileira no imediato pós-guerra. Olhando, contudo, a documentação 
coletada no MAM e no MoMA (Museum of Modern Art) sobre as relações entre 
os dois Museus, nota-se que foram de fato efêmeros os vínculos criados entre 
as duas instituições. A euforia inicial dos fundadores do MAM com o aceno 
de uma instituição do porte do MoMA nova-iorquino logo seria frustrada pela 
ajuda não tão generosa quanto se esperava, ou pelas restrições de uma insti-
tuição não tão grande quanto se queria. Para abrir a primeira mostra do MAM, 
o então diretor executivo Josias Leão escreveria a René D’Harnoncourt, diretor 
executivo do MoMA,  requisitando a montagem de uma exposição de Braque, que 
deveria acontecer ainda ao fim de 1948.  Em resposta, D’Harnoncour escreveria 
lamentando a impossibilidade de atender à solicitação; segundo ele, a insti-
tuição não dispunha de mais que seis obras do pintor e elas já seriam cedidas 
para uma exibição em Cleveland. D’Harnoncourt sugeria, então, uma mostra 
de arte dos séculos XIX e XX da coleção do MoMA. O silêncio de Josias Leão na 
resposta indicava que o preço, no entanto, estava provavelmente muito acima 
do orçamento pretendido. A exposição realizar-se-ia com obras das coleções 
particulares de membros do MAM e perceber-se-ia, afinal, que o Museu carioca 
teria que se sustentar por conta própria, dando-se por satisfeito com o Chagall 
doado por Nelson Rockefeller.

No entanto, a comparação com o MoMA, o diagnóstico da diferença e a 
eterna suspeita de ser o MAM cópia e instituição inautêntica nos levam a buscar 
a justificativa de sua especificidade novamente alhures. A hipótese insistente 
de influências internacionais e o caráter universalista deliberadamente pro-
posto pela instituição conduzem, de fato, a buscar outros caminhos possíveis 
de pesquisa e comparação. As constantes referências à escola de Ulm (Santos, 
1999; Nobre, 2006) e à inspiração que poderia ter proporcionado a seu caráter 
didático conduzem, com efeito, a uma possível comparação que procuro es-
tabelecer neste artigo. A escola de Ulm aparece, com efeito, como importante 
referência para o modo como o MAM carioca construiu seu modelo pedagógico. 
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Base, quem sabe, das profundas especificidades que marcaram a relação do 
Museu com seu público.

A FUNDAÇÃO DO MAM DO RIO DE JANEIRO

Fundado em 1948, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi criado em meio 
a uma vaga de instituições que foram construídas ao final da década de 1940 
e início de 1950.  Para fundar o Museu, formou-se, a partir de 1946, um grupo 
de colecionadores e apreciadores de arte, oriundos da elite da capital do país, 
com prestígio junto a instituições do Estado. Ao primeiro grupo de fundadores, 
formado principalmente por industriais, banqueiros e diplomatas, uniu-se um 
segundo grupo de empresários da imprensa carioca, com um perfil claramente 
empreendedor e distinto do grupo original de fundadores. 

Do primeiro grupo, capitaneado por Raymundo Ottoni de Castro Maya, 
formou-se um projeto de colecionamento e exibição capaz de colocar o Museu 
em movimento. Entre os presentes à primeira reunião para a fundação do Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, estavam empresários (Raymundo Ottoni de 
Castro Maya e o Barão de Saavedra), altos funcionários do Estado (Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, Gustavo Capanema, Josias Leão), jornalistas e críticos de arte 
(Antonio Bento, Quirino Campofiorito, Lúcia Miguel Pereira), poetas e artistas 
(Manoel Bandeira, Raul Bopp, Maria Martins e Sotero Cosme). 

Constituído nas redes de amizade e camaradagem que marcavam os 
círculos cosmopolitas da elite da capital, o grupo de fundadores, com amplos 
contatos na alta burocracia do Estado, mobilizou capital financeiro e social 
para criar o primeiro núcleo do acervo da instituição e as primeiras exposições 
do Museu. O acervo e a exposição permanente da primeira fase da instituição 
seriam compostos por doações e empréstimos de “amigos” que partilhavam, ou 
queriam partilhar, com Castro Maya, o “amor pela arte”.  Para a sede do Museu, 
as salas do Banco Boavista seriam cedidas pelas relações de amizade com o 
Barão de Saavedra. 

Na sua primeira fase, setores da elite carioca viram na criação do MAM a 
possibilidade de associar a memória pessoal a um projeto empenhado na cons-
trução de um público de arte moderna e de uma imagem de cidade civilizada. 
Ao abrir a primeira exposição em sede própria, Castro Maya chamava a atenção 
para os objetivos de uma instituição “a fim de incutir no público o gosto pela 
arte, ou melhor, educá-lo a fim de compreender, ou pelo menos admitir, que os 
artistas de hoje não são mistificadores” (MAM, 1949).  O projeto pedagógico da 
primeira hora se dirigia a um público que deveria “aceitar a nova mensagem 
num estado gratuito, penetrar na revolução dos métodos que o nosso século 
criou em todos os sentidos e procurar uma continuidade no processo de evo-
lução” (MAM, 1949).
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A partir de 1951, no entanto, o convite para que Niomar Moniz Sodré 
se tornasse diretora executiva da instituição mudaria os rumos do Museu e 
rotinizaria um projeto bastante distinto daquele pensado por Castro Maya. 
Num pequeno cartão de visitas do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN), Rodrigo de Mello Franco escreveria em 12 de maio de 1950: 

Além do assunto desses livros, o Josias aguarda muito uma resposta a respeito da 

substituição dele como diretor executivo do museu. Conheço muito mal o rapaz 

indicado, mas tenho a impressão de que seria preferível, no caso, a escolha de 

pessoa mais efetivamente influente aqui no Rio. A Niomar, mulher de Paulo Bitten-

court, talvez nos pudesse prestar serviços mais valiosos, graças à sua influência no 

Correio da Manhã. Que é que você acha? Não sei, aliás, se ela aceitaria e se, neste 

caso, tomaria mesmo a sério a função (Andrade, 1950). 

Ao que tudo indica, não só Castro Maya achou que a ideia era muito boa, 
como “a mulher de Paulo Bittencourt” em muito excedeu às expectativas dos 
primeiros fundadores do museu, chegando a ser mesmo – ironia do destino – 
responsável pelo afastamento daqueles que a haviam inicialmente indicado. 
Niomar Moniz Sodré, então casada com o proprietário de um dos mais impor-
tantes jornais da cidade, iria se tornar, em 1951, diretora executiva do MAM e 
começaria uma dura peleja para impor sua marca ao Museu e se desvencilhar 
da aura aristocrática que, segundo acreditava, cercava a instituição.

Ainda no mesmo ano de sua eleição, Niomar faria publicar no Correio 

da Manhã reportagem sobre as mudanças que vinham ocorrendo no MAM. Na 
matéria redigida por Yvonne Jean com base em entrevista concedida por Castro 
Maya, a jornalista enfatizaria, sobretudo, a mudança da sede do Museu, que 
saía do alto das salas do Banco Boavista para se aproximar do público no anexo 
construído especialmente para a instituição sob os pilotis do prédio do Ministé-
rio da Educação e Cultura (MEC), também no centro da cidade. Chamava ainda 
a atenção para a luta pela sede própria e para a história dos primeiros anos 
de criação do Museu (Jean, 1951b). A entrevista, omitindo a eleição de Niomar, 
seria o estopim da ruptura entre Castro Maya e a nova diretora e acabaria por 
detonar uma profunda peleja da qual Niomar sairia vencedora, impondo no 
Museu a série de descontinuidades que fariam, para ela, uma imagem de museu 
moderno. Em tudo distante do colecionismo de diletantes que, para Niomar, 
caracterizava a primeira fase do museu, o MAM passaria, de fato, por uma série 
de descontinuidades propositalmente marcadas para fazer associar diretora e 
instituição. O discurso efetivamente eficaz faria com que os primeiros anos do 
Museu chegassem a ser mesmo, por vezes, esquecidos e com que a sua história 
passasse a ser narrada a partir de 1951.1

A mudança de sede seria, de fato, um marco da nova gestão Niomar, 
dando visibilidade pública ao Museu, que passava a se localizar no térreo do 
prédio do MEC e que mais tarde construiria o edifício, ícone da arquitetura 
modernista de Afonso Eduardo Reidy, no recém-criado Aterro do Flamengo. No 
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entanto, para além do espaço físico, uma série de inovações passariam a compor 
a nova imagem da instituição na gestão de Niomar. 

Em lugar das práticas institucionais de Castro Maya, que se apoiavam 
nas relações de amizade para conseguir sedes, obras e exposições, Niomar 
estabeleceria uma rotina clara de organização que permitiria prever custos 
e angariar recursos. O pagamento dos sócios se faria de modo profissional a 
partir da contratação de um cobrador especialmente encarregado do assunto 
e, em 1957, Niomar Moniz Sodré viajaria aos Estados Unidos e lá fundaria uma 
sociedade de amigos do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Os fundos 
angariados seriam divulgados em inúmeros periódicos e apareceriam seguidos 
das manchetes mais otimistas. 

Também o espaço exibitório passaria a abrigar uma gama cada vez mais 
variada de exposições. Uma nova concepção de museu surgia baseada na ideia 
de que ao público não bastava mais visitar o acervo, era preciso que houvesse 
permanente renovação do mesmo. Se, até 1951, a marca do Museu havia sido 
dada pela exposição permanente, enfatizando as doações e iniciativas indivi-
duais do grupo de conhecidos de Castro Maya que haviam tornado possível a 
coleção do Museu, a partir do ano seguinte a ênfase da instituição recairia sobre 
as exposições temporárias, que passariam de duas por ano, entre 1948 e 1951, 
para mais de dez por ano no período que vai de 1952 a 1958.2 

Além de exposições temporárias para serem exibidas no Museu, entre 
1952 e 1958 o MAM organizaria, ainda, uma série de exposições itinerantes, que 
deveriam percorrer o mundo exibindo a moderna arte brasileira: Exposição de 

arquitetura contemporânea (1954-1957), Gravadores brasileiros (1955), Pintura mo-

derna brasileira (1956), Almir Mavignier (1956), Paisagista Roberto Burle Marx (1956), 
Exposição de arte moderna brasileira (1959-61) são alguns dos títulos recebidos 
pelas exposições itinerantes do MAM. Levadas a Viena, Utrecht, Madri, Lisboa, 
Berna, Zurique, Montevidéu, as exposições deixavam claro o intuito de exibir o 
que havia no país de mais alinhado com a moderna arte mundial.

Em múltiplos sentidos o Museu de Arte Moderna se estabelecia como 
uma rotina de exposições que visava, sobretudo, a aproximação com o público. 
Niomar Moniz Sodré dava concretude a um novo modelo de museu baseado 
menos na manutenção de um acervo permanente, como lugar de memória, que 
em exposições temporárias, eventos periódicos, palestras e num forte depar-
tamento educativo que daria a feição mais claramente pública da instituição. 

Com efeito, os cursos de formação artística teriam início no Museu em 
1952. Inseridos na “nova fase” do MAM, vinham, juntamente com as mudanças 
estabelecidas por Niomar, tentar concretizar a relação entre o público e a arte. 
A “conquista” da compreensão da arte moderna pressupunha, neste momento, 
também a conquista do fazer da arte moderna (Jean, 1951a).

Assim, os boletins do Museu anunciavam, em todos os seus números, as 
aulas de pintura ministradas por Ivan Serpa e Milton Goldring, e de modelagem, 
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ministradas por Margareth Spencer. As aulas aconteciam inicialmente no prédio 
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) e, até a 
construção da sede definitiva do Museu, ocupariam de barracões de obras a salas 
improvisadas, segundo referências na memória da instituição (Santos, 1999). 

Nos primeiros anos as dificuldades eram patentes. Em carta a Niomar 
Moniz Sodré sobre a situação das aulas no barracão de obras do Museu, escre-
veria Mathilde Pereira de Sousa, administradora da instituição: 

[...] tornam-se quase impossível os cursos teóricos, pois o barulho da máquina é 

tremendo. Recebi diversas reclamações. Falei com o Dr. Nelson, que me aconselhou 

a mudar o horário dos cursos, o que infelizmente não é possível, para o professor, 

nem para os alunos. A infiltração continua na cantina. [...] Os banheiros continuam 

incompletos (Sousa, 1958). 

A conversa prosaica é tanto mais digna de nota na medida em que, ao 
chamar a atenção para a dificuldade em dar prosseguimento às aulas, salienta a 
continuidade que se dava a despeito de todos os problemas. Com efeito, apesar 
dos recorrentes entraves, o Museu diversificava os cursos e as turmas de sua 
programação. Em lugar do arrefecimento das aulas oferecidas, parecia haver, 
ao contrário, um aumento contínuo da programação. Em 1952, o anúncio nos 
Boletins, publicações periódicas do Museu, prometia, além dos cursos já ofereci-
dos, “outros que ainda se [iam] formar” (Boletim, 1952) e, realmente, em 1955, o 
MAM contaria com novos cursos: Básico de Desenho (André LeBlanc), Iniciação 
e Orientação (Zélia Salgado), Desenho Estrutural e Composição (Tomás Santa 
Rosa), Decoração de Interiores (Wladimir Alves de Souza). 

Era, contudo, Ivan Serpa quem sempre se destacaria na programação 
do Museu. Em 1952, à época da abertura de seus ateliês, o artista já havia sido 
premiado na I Bienal de São Paulo (1951), já lecionava em sua casa desde 1947 
e ocupava lugar de relativo destaque nas críticas da imprensa nacional. 

Assim, nos instrumentos de divulgação do MAM, as exposições dos tra-
balhos de suas turmas infantis recebiam especial destaque e seu nome aparecia 
correntemente no noticiário dos boletins. Em janeiro de 1953, o Boletim do Museu 

de Arte Moderna dedicaria grande espaço a uma série de reportagens do Correio 

da Manhã intitulada “O Professor Ivan Serpa”: 

Os cursos para adultos são frequentadíssimos. 

Durante três meses o trabalho é de imaginação. Depois vem a hora do modelo: o 

aluno organiza a composição e pinta. 

Pintor abstrato, Ivan não força ninguém a seguir a escola abstracionista que não 

deseja destruir os seus alunos, cuja personalidade respeita, mas ajudar a realiza-

rem-se. [...] 

Não é verdade que ele não admite a figura. Admite, sim, quando o artista se expres-

sa através do modelo. O que é preciso é que não se fique dominado pelas formas 

exteriores; o que é preciso é que saia alguma coisa de dentro.3 
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Ao dar relevância ao processo de aprendizado, a reportagem chamava 
a atenção para a dimensão formativa implícita nos cursos. Nivelando “alunos, 
cuja personalidade respeita”, e o “artista [que] se expressa através do modelo”, 
a narrativa deixava clara a linha de continuidade que existia entre o aprendi-
zado e o fazer artístico. Não se tratava de uma escola de diletantes, de artistas 
de fim de semana, ou de artistas não profissionais (Becker, 1982), tratava-se, 
antes, de um espaço onde se aprenderiam técnicas, formas de expressão e 
modos legítimos de fazer arte; mecanismos sociais que fazem a identidade do 
artista (Dabul, 2001). E, com efeito, a profissionalização do artista seria a marca 
do projeto pedagógico do MAM, atraindo um público especialmente interessado 
em instituir novas formas de fazer arte. 

O caráter pedagógico do MAM, embora faça eco à difusão de políticas 
museológicas educativas que começaram a se forjar no pós-guerra, parece dar 
especial diferenciação ao Museu. Ao olhar o modo como o MoMA, por exemplo, 
constituiu seu departamento de educação no mesmo período, algumas diferenças 
saltam imediatamente aos olhos. É verdade que na instituição nova-iorquina 
as salas de aula recebiam, também, lugar de destaque. Destinados a adultos e 
crianças, os cursos do MoMA apareciam como o espaço privilegiado de cons-
trução do saber acerca da arte moderna. Atendendo à demanda de um público 
ávido desse saber, o MoMA se propunha a “desenvolver os interesses criativos 
das pessoas, velhas e jovens e a ajudar a enriquecer sua vida cotidiana através 
do entendimento da arte de nosso tempo” (D’Amico, 1951, tradução minha).  
Contudo, o objetivo do MoMA, longe de visar à formação de novos artistas, pa-
recia buscar transformar a percepção de mundo do homem comum. Segundo 
Victor D’Amico, chefe do departamento de educação do MoMA, a demanda pela 
expressão criativa deveria ser respondida com conhecimento:

A mãe orgulhosa, como muitos outros pais que querem exibir o trabalho de seus 

filhos, precisa entender as armadilhas de exibir o trabalho de crianças e o modo 

como isso pode enrijecer a habilidade criativa de seu filho a menos que seja dirigido 

com muito cuidado, com ênfase no processo criativo em lugar do produto final. A 

mãe que busca uma boa aula de arte para seus filhos é, na verdade, uma vítima 

de falsa economia por parte dos administradores da escola que olham para a arte 

como frivolidade, enquanto o advogado que quer aulas de arte seria provavelmente 

desencorajado se fosse submetido aos métodos laissez faire de um grupo de hobby 

(D’Amico, 1951, tradução minha).

Em lugar de educar seu público para a produção de arte, descobrindo 
talentos onde pareciam escondidos, a tarefa do Museu, com relação a seu pú-
blico, residia em ensinar uma nova percepção de mundo a seus alunos. Em vez 
de buscar novos artistas, o MoMA visava a formar homens capazes de entender 
o seu mundo e, neste sentido, a criatividade era palavra de ordem. Se, para o 
Museu carioca, a experimentação para a criação de uma nova forma artística 
parecia ser a dimensão mais importante de sua escola e a exposição do tra-
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balho dos alunos era parte natural do aprendizado de um métier, para Victor 
D’Amico, a chave de entendimento da dimensão pedagógica do MoMA parecia 
estar alojada em sua capacidade de gerar “indivíduos criativos”.  

Ao pensar a modernidade como horizonte possível e futuro a ser cons-
truído, o MAM, sob o comando de Niomar Moniz Sodré, centrar-se-ia na agência 
e, assim fazendo, buscaria especialistas que se fossem formando junto com a 
instituição, jovens artistas formados para serem imediatamente exibidos. As 
escolhas em que a instituição se baseava partiam do princípio de que o mundo 
a ser feito no futuro o seria a partir do que se tinha aqui e agora. 

Não se tratava de esperar o moderno acontecer para colher os seus fru-
tos, mas de fazê-lo efetivamente operar, reconhecendo, imediatamente, nos 
agentes do novo, os especialistas do futuro. Acreditando que a modernidade 
era resultado de ideias passíveis de mudar o mundo uma vez que fossem for-
madas, o MAM pôde acreditar-se capaz de forjar seus próprios artistas e suas 
próprias vanguardas. No período, as aulas de Ivan Serpa deram origem ao Grupo 
Frente, fortemente associado ao Museu (Sant’Anna, 2008) e sua Cinemateca, foi 
responsável por criar um público e movimentos de ruptura no cinema nacio-
nal (Pougy, 1996). O Museu e a modernidade brasileira, não sendo encarados 
como resultado de um processo espontâneo a ser seguido por colecionadores 
e especialistas, foram, ao contrário, investidos do poder de fazer a ordem mo-
derna. Dotado de um projeto de modernidade em muito distinto do projeto do 
MoMA, vale voltar à Escola de Ulm para entender em que medida um conjunto 
de referências poderia ser acionado para dar origem à especificidade do MAM.

 

O PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE ULM

Fundada em 1953, cinco anos depois da criação do Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, a Escola Superior da Forma, construída como instituição privada 
em Ulm, no Sul da Alemanha, foi criada pela Fundação Geschwister-Scholl co-
mo parte do esforço de recuperação da Alemanha após a II Guerra Mundial. No 
discurso institucional, a fundação, concebida e dirigida por Inge Scholl-Aicher, 
foi instituída em homenagem a seus irmãos, Sophie e Hans Scholl, que durante 
a Guerra haviam participado da resistência ao nacional-socialismo hitlerista e 
sido executados pelo regime nazista em 1943. Fundadores do grupo Weiße Ro-
se, antimilitarista e notadamente cristão, os irmãos eram, então, considerados 
como o símbolo da juventude alemã que se queria construir no futuro. O ideal 
político parece ter se revestido de ideais de reforma estética em 1952, quando 
Inge Scholl se casou com Otl Aicher, designer gráfico. Os dois, juntamente com 
Max Bill, fundariam a nova Escola Superior da Forma. A ideia do grau zero e 
da reconstrução alemã encontrava no design um meio de tomar materialidade. 
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Embora a escola de Ulm tenha sido fundada cinco anos depois do momen-
to inicial de criação do MAM carioca, fato é que, talvez, as drásticas mudanças 
ocorridas no modelo pedagógico do Museu no decorrer de seus primeiros anos 
de vida possam ser atribuídas ao contato estabelecido entre as duas instituições. 
De fato, não são poucos os registros desta relação nesse período. 

O modelo proposto por Max Bill aparece citado pela primeira vez na 
documentação do Museu quando de sua visita ao Brasil, em 1953. O Boletim de 
julho daquele ano é praticamente todo dedicado ao trabalho do artista (Boletim, 
julho de 1953). A conferência e a palestra ministradas no Museu foram trans-
critas e publicadas (Boletim, julho de 1953) e um coquetel foi oferecido em sua 
homenagem. 

Àquela altura, Max Bill já havia exposto e dado conferências em São 
Paulo, a convite de Pietro Maria Bardi, em 1950; já havia sido premiado na I 
Bienal de São Paulo em 1951, e uma de suas esculturas estampava a capa do 
catálogo da Exposição permanente, de 1953, do Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro. À época de sua visita ao MAM, o Boletim, de julho de 1953, o apre-
sentaria como “o famoso escultor modernista Max Bill” e o “homem que está 
tentando reconstruir o Bauhaus”. Seu nome contava com relativo prestígio, 
como atestam os ilustres convidados ao coquetel de sua recepção. Segundo o 
Boletim, “compareceram, além de elementos do mundo artístico, críticos de arte, 
jornalistas, a alta sociedade carioca e paulista, elementos do mundo oficial, 
notando-se, entre outros, o vice-presidente Café Filho, o senador Marcondes 
Filho, vice-presidente do Senado, ministros João Neves da Fontoura, Horácio 
Láfer e Simões Filho” (Boletim, julho de 1953).

Foi, portanto, à época de sua visita ao MAM e das conferências pronuncia-
das em 1953, que a ênfase dada à importância do artista pareceu recair sobre o 
projeto pedagógico da escola de Ulm e que se poderia ver uma possível relação 
entre este e aquele da Escola Técnica de Criação do Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro (posteriormente Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI). 
Com efeito, nas duas conferências publicadas pelo Boletim do Museu de Arte Mo-

derna de julho de 1953, não são poucas as referências à nova instituição alemã: 

Max Bill disse que outra pergunta que lhe fazem é sobre a criação da nova Bauhaus 

em Ulm. E conta a história. Fora convidado para sair de Zurique e ir à Alemanha 

realizar duas conferências. Nesse país esteve em contato com elementos da resis-

tência espiritual, que tinham fundado em Ulm uma escola, uma espécie de Escola 

Superior de Criação (artística naturalmente). Desses contatos resultou que Bill foi 

encarregado de fazer o projeto de uma nova escola nas bases da Bauhaus. Para esse 

fim está trabalhando, e o grupo também procura obter os fundos indispensáveis 

(Boletim, julho de 1953).

Ao ler o primeiro trecho em que o Boletim, transcrevendo a conferência 
de Max Bill, cita a nova escola de Ulm, algumas referências chamam imedia-
tamente a atenção. Em primeiro lugar, o emprego do termo Escola Superior de 
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Criação traz, sem dúvida, alguns elementos para reflexão. O termo, provavelmente 
traduzido do nome Hochschule für Gestaltung, como era designada a nascente 
escola de Ulm, dá indicações da recepção do projeto de Max Bill para constituir 
a escola do MAM. 

A Hochschule für Gestaltung, numa tradução mais rigorosa, é correntemente 
denominada Escola Superior da Forma ou, se se quisesse, da Formação. Quis 
o tradutor, porém, ou o desavisado jornalista que documentava a conferência 
dada, ou mesmo Max Bill que falava em francês, que a escola se chamasse Escola 

Superior de Criação. Anos mais tarde, ao descrever o novo projeto do prédio do 
Museu no Boletim do MAM em homenagem à nova sede, Affonso Eduardo Reidy se 
referiria ao Bloco Escola como o lugar onde funcionaria a Escola Técnica de Criação 
do MAM (Boletim, 1959). E, com efeito, o nome seria usado para designar o projeto 
de Carmem Portinho para a Escola do MAM, até que este se desvinculasse do 
Museu para tornar-se autônomo, como Escola Superior de Desenho Industrial. 

Não param, contudo, no nome as relações entre um e outro projeto. Na 
entrevista que se seguiu à conferência, transcrita pelo Boletim à época de sua 
visita ao Museu, Max Bill descreveria o projeto de Ulm. Diria ele: 

Essa escola é a continuação do Bauhaus, um pouco à maneira do avião à reação que 

é a evolução do avião à hélice. Isto quer dizer que o princípio do voo permanece, 

e o princípio da energia se transforma um pouco. 

O Bauhaus baseava-se ainda sobre o princípio da aliança das artes e da arquitetura. 

Nós já sabemos, por experiência, que esta base não é suficiente. Acrescentamos, 

então, à formação profissional a formação da personalidade mesma do estudante, 

para garantir à sua atividade futura uma influência tão grande quanto possível, 

no domínio da cultura de nossa idade técnica. Esperamos que esta elite vá formar 

cursos, para criar, por toda parte do mundo, centros com o mesmo espírito da nossa 

escola de Ulm, que é uma escola para apenas uma pequena elite. Ela só comporta 

150 alunos, que vêm de diversos países. 

As seções do plano de educação, que formam um círculo, são arquitetura, urbanismo, 

criação de objetos, criação visual, informação. A base dessas seções é um curso de 

formação fundamental, no qual o estudante adquire conhecimentos criativos no 

mais vasto plano. É impossível falar mais sobre essa questão, que atualmente é 

muito importante. Perderíamos muitos dias para dar explicações sobre os pontos do 

estatuto, o programa, eu poderia ter-me baseado sobre as experiências do Bauhaus 

de Gropius e sobre as experiências que eu próprio fiz. Entretanto, trabalhamos aqui 

durante três anos na elaboração dos estatutos da escola e ainda não paramos de 

modificá-lo (Boletim, julho de 1953).

A evocação da Bauhaus, da função profissional e espiritual da escola, 
sua correspondência à “idade técnica” são algumas categorias que estariam 
também na base de fundação do projeto da Escola Técnica de Criação do Museu 
de Arte de Moderna. Com efeito, a estreita relação entre a formação de artistas 
e a construção de um horizonte futuro, são elementos que possibilitaram o 
diálogo entre os dois projetos. 
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De um lado, em 1953, Max Bill falava na “formação da personalidade 
mesma do estudante, para garantir à sua atividade futura uma influência tão 
grande quanto possível, no domínio da cultura de nossa idade técnica”. De ou-
tro lado, em 1958, falando da Escola do MAM, Flexa Ribeiro chamava a atenção 
para a ideia de “educação integral de indivíduos, para realizar um trabalho 
inovador nos dois sentidos: no domínio das comunicações visuais entre os 
homens e no terreno do equipamento material da vida moderna”.4 Um e outro 
projeto pareciam certos de que a formação de profissionais para uma estética 
que entrasse na vida de fato das pessoas, poderia ser responsável pela criação 
de uma nova sociedade. 

De um lado, a escola de Max Bill encontrava na nova forma os caminhos 
de reconstrução da Alemanha no pós-guerra. O diagnóstico da crise e o desejo de 
reconstrução (Wiederaufbau) buscaram na pedagogia e na estética os caminhos 
possíveis de começar de novo (Pechmann, 1951).

De outro lado, a Escola do MAM, buscando superar o “quadro de sub-
desenvolvimento econômico e de atraso cultural” (Boletim, julho de 1953) em 
que se inseria o país, encontrava no Museu e na educação artística as chaves 
para fazer um Brasil moderno. A ideia de tábula rasa se fazia mais uma vez 
presente, não para superar a destruição da guerra, mas as ausências de cultura 
e desenvolvimento que eram então diagnosticadas. 

Se a Hochschule für Gestaltung se construía sobre os escombros da 
guerra, o MAM se construía sobre o passado de natureza que agora era preciso 
domar (Sant’Anna, 2005). 

Uma e outra Escola se construíam com vistas ao futuro e se ancoravam 
sobre financiamentos e esforços de expansão norte-americanos dos primeiros 
anos de Guerra Fria. De um lado, o MAM, sem grande apoio financeiro dos 
Estados Unidos, mas com o apoio do MoMA, de que recebia o modelo em que 
se basear; de outro, a Escola de Ulm, sem apoio das mesmas instituições artís-
ticas,5 mas com investimentos diretos do Escritório Norte-Americano de Alto 
Comissariado para a Alemanha (ver Buttenwieser, 1950 e 1951). Ambos pareciam 
se enquadrar nos moldes de democracia e modernidade do novo capitalismo 
do pós-guerra. Voltados para a produção da arte industrial, apoiavam-se num 
sentido educacional universalista, que encontrava na forma plástica o sentido 
do entendimento. 

Com efeito, muitas poderiam ser as semelhanças que explicariam a ênfase 
dada pelo MAM à formação de profissionais técnicos para a estetização da vida. 
Que haja uma relação entre a Escola Superior de Desenho Industrial e a Escola 
de Ulm é caso que já foi, em outras ocasiões, investigado (Nobre, 1999, 2006). 
Contudo, ao voltar à questão do projeto pedagógico do MAM, que em meados 
dos anos 1950 foi capaz de criar jovens artistas e suas próprias vanguardas, 
pouca parece ser a relação entre Ulm, a Escola Técnica de Criação do MAM, 
orientadas para a formação de quadros profissionais para a indústria, e o ateliê 
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de Ivan Serpa, voltado para a formação de artistas para a experimentação. Em 
entrevista concedida a Glaucia Villas Bôas e Nina Galanternick, para o filme 
Almir Mavignier: memórias concretas, Mavignier descreve seu primeiro contato 
com Max Bill. Ao relembrar seu desejo de estudar em Ulm, o artista diria que 
sua primeira tentativa de ingressar na Escola foi recebida com a negativa do 
diretor. Segundo ele, Bill dizia que Ulm não era para pintores românticos que 
iam estudar em Paris. Apenas após a intervenção de Mary Vieira o artista seria 
aceito na instituição. Com efeito, ao que tudo indica, os projetos de Ivan Serpa 
para a formação de artistas, fortemente acolhido pelo Museu, parece ter muito 
pouca relação tanto com a Escola de Ulm, quanto com os cursos do MAM, mais 
claramente associados à profissionalização do desenho industrial. 

Criados já em 1952, um ano antes da visita de Max Bill, os cursos livres do 
MAM voltavam-se, sobretudo, para a conquista de soluções estéticas e expres-
sividade individual. O discurso que lá se forjava, embora estivesse ligado aos 
conceitos universalistas da abstração geométrica, buscava neles um vocabulário 
gráfico para a liberdade de experimentação. As aulas de Ivan Serpa, ainda que 
se tenham traduzido nas obras concretistas de muitos dos membros do Grupo 
Frente, ancoravam-se na ideia de formação livre e pessoal. 

A ênfase conceitual de Max Bill na Escola, no trabalho anônimo do artesão 
parecem ter efetivamente recebido muito pouca adesão do projeto didático de 
Serpa. Liberdade de criação e expressividade parecem ser categorias cunhadas 
no léxico dos ateliês do Museu carioca. Com efeito, para os artistas do concre-
tismo carioca, o nome do artista suíço chegaria mesmo a tornar-se sinônimo 
de rigidez e dogmatismo. Em 1982, diria Aluísio Carvão: 

Tudo que não fosse cor primária, que não fosse Max Bill, era traição, especialmente 

para o pessoal de São Paulo, Cordeiro em particular. Este chegou a referir-se a mim 

como um surrealista, pelo simples fato de usar cores complementares. Ora, isso me 

parecia uma limitação; eu sempre reagi ao emprego unicamente das cores puras. 

Tinha minhas vivências e, às vezes, queria empregar um violeta intenso posto em 

confronto com um azul (Morais, 1982).

Assim, o ateliê livre permaneceria no Museu por toda a década de 1950, 
sobrevivendo mesmo à autonomia conferida à ESDI em 1963. Marcava-se, então, 
a distinção entre os dois projetos. Embora sejam notáveis as referências ao seu 
trabalho no projeto de formação de uma vanguarda concretista (Gullar, 1999; 
Pedrosa, 1998) e seu nome apareça na memória do movimento como importante 
influência,6 pouca parece ter sido de fato a relação de Max Bill com a criação 
de uma escola de formação artística para a ruptura no MAM. 

Embora esteja estreitamente ligado ao projeto de criação de uma escola 
de desenho industrial no Museu, o projeto de Max Bill para a Escola de Ulm 
em muito se distingue daquele que já vinha sendo executado pela instituição 
carioca. Não é por acaso que, ao deixar a guarda do Museu, o projeto da ESDI 
deixa de associar-se à instituição e passa a ser encampado, sobretudo, por 
Carmem Portinho. 
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Assim, ainda que ambos pertencessem aos projetos relativos aos primei-
ros anos do MAM, os “ateliês livres” e os cursos da “Escola Técnica de Criação” 
apareciam como modelos educacionais distintos. Por oposição a livres experi-
mentos da criação artística, haveria de ser criada uma escola de profissionais. Ao 
aprendizado da técnica, que deveria se dar em âmbito universitário, desvinculado 
do fazer artístico, pareciam corresponder formações estanques de carreiras 
próprias, separadas das Belas Artes, da Arquitetura e também da Engenharia. 

A vocação didática do MAM, embora tenha por vezes se confundido com 
o projeto de fundação da Escola Técnica de Criação, parecia supor uma clara 
distinção entre a formação de artistas e a formação de técnicos. O Museu con-
cedia, assim, aos primeiros o espaço da vanguarda e aos segundos reservava o 
lugar de uma estetização pragmática da vida. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

Ao dar início a este artigo, procurei entender em que medida a ideia de grau 
zero e tábula rasa, inscrita no pós-guerra alemão e institucionalizada na Escola 
de Ulm, poderia fazer sentido para uma elite intelectual que, nos anos 1950, 
acreditava construir o país como um projeto moderno, procurando apagar as 
sobreposições de natureza e cultura que haviam constituído sua identidade até 
antão. Procurei entender em que medida foi possível construir um horizonte 
de entendimento entre os fundadores da Escola de Ulm e os rotinizadores do 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

Embora de fato o diálogo tenha se estabelecido, ao comparar as insti-
tuições, no entanto, salta aos olhos que a relação arte-público apresenta, em 
cada caso, diferentes encaixes. De um lado, a Escola de Ulm, atribuindo à pro-
fissionalização técnica a possibilidade de reforma da personalidade; de outro 
lado, o MAM, atribuindo-se uma missão social, procurava fazer formar artistas 
para a produção de uma subjetividade mais moderna, com base em princípios 
de individuação e inovação. Dificilmente se poderia sustentar que a Escola de 
Ulm e o MAM fossem instituições idênticas, ou que o último fosse cópia da 
primeira. As diferenças eram patentes e pareciam ser devedoras da forma como 
a modernidade era concebida em cada um dos casos. Não porque o moderno 
supusesse um hiato de desenvolvimento, implicando aqui atrasos e ausências, 
mas porque era entendido de modos diferentes e, assim sendo, era capaz de 
operar no mundo de modos também distintos. 

Por oposição aos processos necessários, o que sugiro, portanto, é que, 
para além de um conjunto de condições materiais ou de uma nova ordem de 
pensamento, a modernidade se pôs no mundo como categoria, que poderia ser 
interpretada de maneiras diversas e, em assim sendo, ganhar materialidade e 
repercussão, operando aqui e agora. Mudanças, em maior ou menor escala fa-
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zem parte da condição do próprio tempo. Que a modernidade fosse, no entanto, 
nomeada e diagnosticada como processo foi o que a transformou num universal 
passível de comunicação, de interpretação e de operacionalidade. Num certo 
sentido, MAM e Escola de Ulm foram, portanto, modos de entender o moderno 
e de dar a ele concretude no mundo; formas materiais de diálogo e discussão. 

Artigo recebido para publicação em agosto de 2011.
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 NOTAS

1  Flávia Bessone Corrêa (2001) e Carmem Portinho (apud 
Magalhães, 2005), por exemplo, indicam 1951 como o ano 
de fundação do Museu e apontam Niomar como a pessoa 
que o inaugurou.

2  Segundo dados coletados nos arquivos do MAM.

3  Reportagem de Flávia da Silveira Lobo, Correio da Manhã, 7 
a 14 de dezembro de 1952. Ver Boletim (janeiro de 1953).

4  Seminário de estudos da Unesco sobre a função educativa 
dos museus: discurso do professor Carlos Flexa Ribeiro, do 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, setembro de 1958. 
Boletim do Museu de Arte Moderna. Rio de Janeiro, janeiro de 
1959.

5  Na documentação do Museu de Arte Moderna de Nova York, 
a única referência a Max Bill ou à Escola de Ulm é uma carta 
datada de 6 de julho de 1963. Trata-se de uma reposta à 
carta escrita por Max Bill a Alfred Barr, informando-o de sua 
estadia em Nova York e de uma possível visita ao Museu. Ao 
contrário da calorosa acolhida recebida no Rio de Janeiro, 
Max Bill encontraria, em resposta, carta de Marie Alexander, 
secretária, informando que Alfred Barr estaria deixando a 
cidade no mesmo dia da chegada do artista. Enviava ainda, 
em todo caso, um ingresso de admissão complementar, com 
o qual poderia entrar no Museu em qualquer momento 
de sua conveniência. Para além dos desejos de uma visita 
satisfatória, não havia menção a qualquer tipo de recepção 
especialmente preparada para sua chegada. Ao que parecia, 
o Museu sequer designara um funcionário para recebê-lo. 
Ver Carta de Marie Alexander a Max Bill, 6 de julho de 1963. 
Microfilme. Rolo 2181 – frame 1214. Arquivos do Museu de 
Arte Moderna de Nova York.

6  “Discutíamos – eu, Serpa, Almir Mavignier, Palatnick, Lygia 
Clark etc. – Mondrian, Max Bill, questões de espaço, cor, tem-
po. Eram discussões muito intensas, nas quais se cobravam 
do outro posições. Cheguei ao grupo por afinidades com as 
preocupações em torno de um novo espaço” (Depoimento 
de Aluísio Carvão, O Globo, 27 de junho de 1990).
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Resumo: 
Ao procurar entender a fundação do Museu de Arte em face 
do processo de modernização brasileira de meados do sécu-
lo XX, a busca de referências estrangeiras na concepção do 
museu tem sido caminho obrigatório para as investigações 
sobre a instituição. As constantes referências à escola de 
Ulm e à inspiração que poderia ter proporcionado a seu 
caráter didático conduzem a uma possível comparação que 
procuro estabelecer neste artigo. A Escola de Ulm aparece 
como importante referência para o modo como o MAM 
carioca construiu seu modelo pedagógico, constituindo, 
quem sabe, a base das especificidades que marcaram a 
relação do museu com seu público.

Abstract:
In seeking to understand the foundation of the Museum 
of Art in the context of the Brazilian modernization pro-
cess in the mid-twentieth century, the pursuit of foreign 
references in forging the museum has been the obligatory 
path to the investigations of the institution. The constant 
references to the Ulm Hochschule für Gestaltung and the 
inspiration that could have provided the didactic character 
of the institution can lead to the comparison that I seek to 
establish in this article. The Hochschule für Gestaltung is 
seen here as an important reference for the MAM Rio and 
the pedagogical model established in the first decade of the 
museum, possibly providing the ground for the specificities 
that characterized the relationship between the museum 
and its audience.

Palavras-chave:  
 Museu de Arte Moderna; 

Escola de Ulm; Modernidade; 
Modernização brasileira; 

Rio de Janeiro.
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A CLASSE MÉDIA CHINESA E SEUS 
PADRõES DE CONSUMO

Tradução de Markus Hediger

INTRODUÇÃO

A classe média na China como grupo com status social mais alto e melhores 
oportunidades de vida só veio a existir após as reformas de 1978. Na China an-
tiga, os comerciantes foram excluídos da sociedade dominante durante muito 
tempo, como consequência da política social predominante de “fisiocracia e 
repressão ao comércio” (zhong nong yi shang). A “classe comercial e industrial” 
moderna foi moldada a partir do fim do século XIX até 1949, incluindo os co-
merciantes domésticos, os “mai ban” (pessoas empregadas por companhias es-
trangeiras), banqueiros e comerciantes dos ramos de manufatura e mineiração 
(Zhang, 2006). Após a revolução comunista de 1949, no entanto, a classe média 
foi destruída e reconstruída como classe operária socialista, que consistia de 
militantes do partido, intelectuais e funcionários de empresas estatais, estando 
incluída nesta categoria parte dos trabalhadores manuais (Li, 2001). Quando a 
China se voltou para a economia de mercado e a eficiência econômica se tor-
nou a principal preocupação, a contribuição da classe média foi enfatizada em 
termos de sua inteligência produtiva e de sua dedicação ao consumo. A “classe 
média contemporânea” emergiu com as reformas, e a atividade profissional e 
o setor industrial tornaram-se as variáveis principais para distinguir a “classe 
média contemporânea” da “classe média” nos tempos de Mao, entre 1949 e 
1977 (Li, 2001). 

Em geral, o crescimento das economias privada e estrangeira, o desenvol-
vimento do setor terciário e o ressurgimento da educação superior são fatores 
importantes na expansão da população e na melhoria de suas oportunidades. 
Muitos acreditam que a classe média tem um impacto significativo sobre a 
emergência de uma cultura de consumo na China contemporânea (Wang, 2007: 
8). Em primeiro lugar, é o grupo com maior poder econômico para impulsionar 
o consumo (Horizon, 2006: 462). Em segundo lugar, suas práticas de consumo 
incorporam novos gostos e novos desejos consumistas (Wang, 2007: 5-6). Por 
isto os padrões de consumo da classe média, tanto o consumo pessoal quanto 
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familiar, têm atraído tanto interesse acadêmico. A literatura mostra que as 
cidades metropolitanas são importantes locais de criação de uma cultura con-
sumista (Huang, Yang & Lü, 2003; Liu, 2007). A percentagem de consumidores 
entre a classe média que possui um carro ou que vai adquirir carros no futuro 
próximo é muito mais alta do que a dos consumidores de classes mais baixas 
(Wang, 2007: 128). A classe média também participa com maior frequência de 
atividades de lazer, como ir à academia, do que a classe baixa (Wang, 2007: 148). 
Jovens (entre 18 e 28 anos de idade) são considerados os “consumidores mais 
ricos da China” pela posse de “bens de luxo”1 (Fan, 2000). Segundo Fan (2000: 
90), isso se deve, por um lado, à ostentação do status familiar; por outro, ao fato 
de que alguns dos jovens que trabalham se encontram no topo da distribuição 
de renda como resultado da reforma econômica. 

Devido a seu papel importante nessa sociedade em transição, este ar-
tigo voltará sua atenção às oportunidades de vida da classe média e aos seus 
padrões de consumo. A classe média é aqui definida com base principalmente 
nas profissões. Esse modelo de estratificação social será explicado mais adian-
te. Devido à expansão da cultura de consumo nas cidades metropolitanas, a 
classe média está preocupada. Após as reformas de 1978, as regiões do Leste 
(incluindo os três municípios de Pequim, Xangai, Tianjin e outras províncias 
costais), que possuem mais recursos naturais e são privilegiados pela política 
governamental, puderam se aproveitar melhor das oportunidades oferecidas 
pelo mercado e se transformaram nas regiões mais desenvolvidas. O PRB (Pro-
duto Regional Bruto) per capita na região Leste chegou a 3.514 dólares em 2006, 
enquanto o das regiões Central, Nordeste e Oeste chegou a 2.339, 1.573 e 1.403 
dólares respectivamente (Wei, 2008). Por causa dessas diferenças econômicas 
regionais, o processo de acumulação de capital econômico, social e cultural, 
que em parte depende do meio familiar, pode ser diferente entre pessoas que 
nasceram em cidades metropolitanas e pessoas que imigraram de outras re-
giões. A literatura existente tende a focar nos “migrantes temporários” (Fan, 
2001, 2002), nos migrantes sem formação profissional que executam trabalhos 
manuais, enquanto os “migrantes permanentes” têm recebido menos atenção 
(Fan, 2001, 2002, 2003; Fang et al., 2006). Estes são não nativos com boa formação 
e qualificação, que normalmente trabalham nos “setores formais”, ou seja, para 
grandes e relativamente estáveis empregadores – organizações governamen-
tais, empresas estatais, joint ventures, empresas cotadas na bolsa e empresas 
controladas por capital estrangeiro, de Hong Kong ou de Taiwan (Guo & Ireda-
le, 2004). Na China contemporânea, os “migrantes permanentes” nas cidades 
metropolitanas aumentaram muito em número, e suas oportunidades de vida, 
comparadas com as dos habitantes nativos numa posição social semelhante, 
precisam ser avaliadas.

Neste artigo empregarei a análise de correspondência múltipla (ACM) 
para examinar os padrões de consumo da classe média. Trata-se de um mé-
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todo de análise multivariada não linear, capaz de representar visualmente 
a correlação entre mais do que duas variáveis categóricas (Greenacre, 2006: 
41-42). Não há nenhuma normalidade multivariada como suposição forçada 
em ACP (análise de componentes principais). Além disso, a ACM possui mais 
duas características que a destacam de outros métodos de escalonamento 
multidimensional. Em primeiro lugar, o impacto visual dos resultados pode ser 
interpretado facilmente. A distância entre duas categorias permite aos pesqui-
sadores a inferência da proximidade de indivíduos de determinados tipos, por 
exemplo, as categorias “meia-idade” e “feminino” podem estar mais próximas 
uma da outra num gráfico. A contribuição de cada categoria para cada eixo 
permite aos pesquisadores a interpretação dos padrões revelados pelos dados. 
Em segundo lugar, após a elaboração dos mapas dos padrões de consumo, 
podem ser acrescentadas variáveis suplementares para associar os padrões 
a categorias demográficas sem mudar as coordenadas dos mapas originais. A 
ACM tem sido amplamente aplicada em pesquisas de mercado e estudos de 
capital cultural (veja Hoffman & Leeuw, 1992; Gayo-Cal et al., 2006; Bennett et 
al., 2009), mas raramente tem sido usada para estudar a cultura de consumo 
na China. Neste artigo, empregarei essa técnica para mapear a participação da 
população urbana nas práticas de consumo.

Os dados foram retirados do China general social survey 2003 (CGSS, 2003). 
Este survey é representativo para as regiões, e suas unidades de amostragem 
primária são distritos urbanos e municípios da China continental, represen-
tando 22 províncias, quatro regiões autônomas e quatro municípios centrais2 
(CGSS, 2003a: 1). A unidade da pesquisa é individual, a idade dos entrevistados 
está entre 18 e 69 anos (CGSS, 2003a). A amostragem válida totaliza 5.894 lares 
e apresenta um índice de resposta de 77%. As informações dessa pesquisa in-
cluem características demográficas dos entrevistados e seus lares, da rede 
social, nível de educação, histórico de carreira e do processo de busca do em-
prego atual, origens e destinos de cada migração, identidade, práticas de con-
sumo e opiniões sobre desigualdade social e outros assuntos de interesse pú-
blico (CGSS, 2003d; CGSS, 2003e). Em termos de método de seleção da amostra-
gem, essa pesquisa combina a amostragem estratificada em cinco estágios com 
a amostragem de probabilidades proporcionais ao tamanho (PPT).

Como mencionado acima, os padrões de consumo são diferenciados 
principalmente por idade, renda, classe social e área de residência. Além dis-
so, o crescimento da classe média na China contemporânea está intimamente 
ligado ao crescimento do setor terciário, especialmente ao novo setor terciário. 
Portanto, este artigo analisará as características da classe média e examinará 
seus padrões de consumo à luz da profissão, da área de residência, da idade, 
do sexo, da renda e da indústria.

Num primeiro passo, este artigo qualificará um conceito de “classe mé-
dia” baseado em debates existentes e então procederá à definição das variáveis 
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relevantes. Sua parte central é a ilustração das características da classe média 
e de seus padrões de consumo. Tomando a análise da pesquisa como base, as 
oportunidades de vida e a orientação do consumidor da classe média poderão 
ser inferidos. 

O CONCEITO DE “CLASSE MÉDIA”

A qualificação do conceito de classe neste artigo diz respeito a como a análise 
de estratificação se desenvolveu e veio a ser aplicada nos estudos de estilo de 
vida e consumo. Os modelos de classe desenvolvidos por Marx e Weber são duas 
das teorias com maior influência. Marx define classe em termos de relações 
de trabalho, ou seja, a propriedade dos meios de produção estabelece uma 
relação de exploração. O modelo de classe de Marx, portanto, pode ser visto 
como modelo produtivista, em que outras áreas da vida, incluindo o consumo, 
são determinadas pela propriedade dos meios de produção. Baseado nesse 
mecanismo, a sociedade capitalista como um todo se divide cada vez mais em 
duas grandes classes hostis: a burguesia e o proletariado (Marx, 1848). Assim, 
Marx não identifica uma “classe média” ou “classes intermediárias” dentro 
da sociedade, que exercem algum controle sobre os meios de produção, mas 
são excluídas do controle sobre o capital monetário. Diferentemente de Marx, 
Weber argumenta que os mecanismos do mercado são responsáveis pela es-
tratificação social e classifica as pessoas de acordo com seus recursos e seu 
acesso aos recursos para a obtenção de bem-estar no mercado (Sorensen, 1994). 
Weber não acredita que classe ou riqueza econômica seja o fator principal da 
estratificação social. Antes, sugere um modelo de estratificação que combina 
classe com status (reputação e estima) e poder (poder político). Essa abordagem 
multidimensional é mais eficiente como definição da classe média. A classe 
média consiste de pessoas que têm alguma propriedade, mas pouca formação 
(o “pequeno-burguês”, como donos de pequenas lojas e pequenos empreende-
dores) e de pessoas que possuem pouco, mas que podem exigir altos salários 
em virtude de sua formação e qualificação (os “intelectuais e especialistas”) 
(Saunders, 1990: 22). Weber, portanto, sugere uma noção importante, segundo 
a qual a estratificação social não depende unicamente do capital econômico, 
mas também do capital cultural e do estilo de vida. A relação entre posição 
social e educação é assim constituída. 

Se adotarmos o conceito de Bourdieu, o capital cultural age como relação 
social dentro de um sistema de troca que inclui o conhecimento cultural acu-
mulado, que confere poder e status (Bourdieu, 1986). Com relação ao importante 
papel do capital cultural para a estratificação social, Weber exerce uma grande 
influência sobre a visão que Bourdieu tem da classe social. Segundo Bourdieu 
(1984: 373), “a classe social não é definida unicamente pela posição dentro das 
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relações de produção, mas pelo habitus da classe que ‘normalmente’ (ou seja, 
com grande probabilidade estatística) é associado a essa posição”. Bourdieu 
(1990: 53) explica habitus como “sistema de disposições duráveis e transponíveis, 
como estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como estruturas 
estruturantes”. Como “estruturas estruturadas”, o habitus é definido por duas 
formas de capital principais: o capital econômico e o capital cultural, e ajuda 
a reproduzir essas formas de capital. O capital econômico pode “imediata e di-
retamente ser convertido em dinheiro e pode ser institucionalizado em formas 
de direito de propriedade” (Bourdieu, 1986: 3). Como Marx, Bourdieu também 
reconhece o capital econômico como fator fundamental, que se encontra “na raiz 
de todos os outros tipos de capital”, e que “os diferentes tipos de capital podem 
ser derivados do capital econômico” (Bourdieu, 1986: 12-13). O capital cultural 
“pode ser convertido, sob certas condições, em capital econômico e pode ser 
institucionalizado em formas de qualificações educacionais” (Bourdieu, 1986: 
3). Como “estruturas estruturantes”, o habitus organiza o consumo e os estilos 
de vida, e os gostos são as realizações subjetivas do mecanismo do habitus (Sas-
satelli, 2007: 92). Gostos funcionam como “poder simbólico” por meio do qual 
“classificações objetivas” vêm a coincidir com “classificações subjetivas”, per-
mitindo assim a “naturalização” de ordem social e cultural (Sassatelli, 2007: 94). 

Mais recentemente, os trabalhos de Chan & Goldthorpe (2007a, 2007b) 
têm chamado a atenção para os efeitos do status na estratificação social. Apesar 
de rejeitarem o argumento de Bourdieu sobre a dominação cultural, sua análise 
compartilha com Bourdieu a ênfase do capital cultural e até do capital social, 
além do capital econômico, na estratificação do consumo cultural. As posições de 
status são vistas como “resultantes das relações entre igualdade e desigualdade 
social, expressas em formas mais íntimas de associação e, particularmente, em 
‘comensalidade’ e ‘conúbio’ – em quem come com quem e quem dorme com 
quem” (Chan & Goldthorpe, 2007a: 377). A estrutura de classe, resultante das 
relações sociais na vida econômica, e a ordem de status são entendidas como 
formas de estratificação social qualitativamente diferentes (Chan & Goldthorpe, 
2007a: 377). Suas pesquisas favorecem o argumento “onívoro-unívoro”, segundo 
o qual as pessoas de camadas sociais mais altas apresentam uma probabilidade 
maior de participação numa ampla gama de práticas culturais (Chan & Goldthor-
pe, 2007a, 2007b). Quanto à estratificação do consumo musical, tornou-se claro 
que o status é mais importante do que a classe (Chan & Goldthorpe, 2007b: 10). 
Além disso, sugere-se que o status opera de forma independente na estratifica-
ção do consumo cultural (1) no teatro, dança e cinema, (2) na música e (3) nas 
artes visuais, pois o status ainda exerce frequentemente um efeito maior sobre 
o nível e a forma do consumo cultural do que os efeitos de educação e renda 
(Chan & Goldthorpe, 2007a: 382). 

Tendo examinado os debates sobre estratificação social, este artigo ainda 
considera ser a classe, baseada em relações econômicas, uma estrutura impor-
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tante na diferenciação de práticas de consumo, especialmente no contexto de 
países em desenvolvimento. Argumenta-se que as escalas de “status ocupacional” 
possam medir semelhanças básicas de estilo de vida, porque as circunstâncias 
sociais e materiais estão intimamente associadas à experiência ocupacional, 
portanto as escalas podem também medir os resultados do mercado de trabalho 
associados ao sistema de produção (Stewart et al., 1980). Os resultados do mer-
cado de trabalho são particularmente evidentes em países em desenvolvimento, 
fato que pode ser encontrado em grande número de estudos de pesquisas de 
mercado, sociologia e antropologia sobre a cultura e os padrões de consumo da 
classe média. A classe média chinesa com seu status social especial na sociedade 
contemporânea também ocupa um papel importante na emergência da cultura 
de consumo. Por isso, baseado na literatura mencionada acima, este artigo se 
propõe a estudar a estratificação das práticas de consumo, com base na classe 
e com o foco voltado para a classe média na China.  

MEDIÇõES DE VARIÁVEIS-CHAVE

A classe social é operacionalizada como classe ocupacional. Mesmo que a classe 
social também possa ser associada à posição ou ao tamanho do empregador, 
a ocupação contém a informação mais útil para a distinção social. Além disso, 
algumas das categorias de ocupação da pesquisa indicam também posições 
dentro da hierarquia de trabalho. As variáveis ocupacionais da pesquisa provêm 
de variáveis de séries temporais que reúnem informações sobre empregos em 
sequência histórica desde o primeiro emprego até o emprego atual, com um 
máximo de doze empregos (CGSS, 2003d: 16). Os códigos para as ocupações se-
guem o padrão estabelecido pelo Occupation classification and codes 2000 (CGSS, 
2003d), que explicitamente enumera até 999 ocupações, inclusive emprego, 
autoemprego e desemprego. Para maior conveniência, as 999 ocupações são 
divididas em sete categorias, empregando-se simplesmente os sete títulos do 
esquema de classificação (CGSS, 2003f), descritos na Tabela 1.

A categoria “Dirigentes do partido, organizações e instituições governa-
mentais” inclui proprietários de empresas e executivos, e a categoria “Profissio-
nais e técnicos, funcionários comuns e em posição intermediária do governo” 
inclui ocupações profissionais e funcionários públicos. Portanto, neste artigo as 
primeiras duas categorias são definidas como “classe média”; e as outras cinco, 
como “classe baixa”. Como mostra a Tabela 2, a percentagem da classe média 
na China urbana em 2003 é de 16,4%. Essa estimativa, que não inclui a popu-
lação rural, é ligeiramente mais alta do que os 15,9%5 calculados por Li (2003).

A população metropolitana, com a divisão entre migrantes e nativos, é 
definida como o conjunto de pessoas que vivem permantentemente6 nos distri- 
tos urbanos dos três municípios centrais, Pequim, Xangai e Tianjin.7 Ao combinar 
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Categorias de ocupação Percentagem 

Dirigentes do partido, organizações e instituições governamentais     2,9

Profissionais e técnicos, funcionários comuns e 
em posição intermediária do governo3

  13,5

Pequenos empregadores e operários autoempregados4     9,9

Empregados de escritório e semelhantes     7,6

Empregados de comércio e serviço   10,7

Empregados florestais, de fazenda, criação, pesca e recursos aquáticos     1,5

Operadores de equipamentos de produção e transporte e semelhantes  1 7,8

Desempregados e que nunca trabalharam  36,1

Total 100,0

Tabela 1: Percentagem da população por ocupação na China urbana, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, 
que de fato residem na China urbana em 2003.
Base: 5.894.
Taxa de resposta: 77%.
Peso: O peso combinado, usando-se sexo e idade baseados 
em estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 5.339.

Categorias de ocupação Percentagem 

Classe média 16,4

Classe baixa 83,6

Total 100,0

Tabela 2: Percentagem da população por classe ocupacional, 
China urbana, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, 
que de fato residem na China urbana em 2003
Base: 5.894.
Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados 
em estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 5.339.
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a classe média chinesa e seus padrões de consumo

informações das variáveis sobre migração, estratos de amostragem, local de 
registro da residência e registro da localização da residência permanente, este 
artigo divide os entrevistados desta pesquisa sobre residentes de áreas urba-
nas em três categorias: (1) “migrantes metropolitanos”, pessoas que migraram 
para cidades metropolitanas por ocasião de sua migração mais recente, sendo 
que sua primeira migração partiu de cidades não metropolitanas; (2) “nativos 
metropolitanos”, com duas subcategorias: (a) pessoas que não apresentam 
nenhuma experiência de migração, selecionadas de cidades metropolitanas e 
entrevistadas naquele endereço, naquela cidade ou distrito, ou cidade com nível 
de distrito ou naquele município, e que tenham registro de residência urbano, e 
(b) pessoas que migraram para uma das cidades metropolitanas por ocasião de 
sua mais recente migração, sendo que a primeira migração partiu desta ou de 
alguma outra cidade metropolitana; e (3) “outros residentes urbanos”, pessoas 
que não se encaixam em uma das duas primeiras categorias.8 De acordo com 
esse esquema, a população nacional se apresenta de acordo com a Tabela 3. 

Na Tabela 4, vemos que 14,8% da população nas cidades metropolitanas 
pertencem à classe média. Esta percentagem é um pouco menor do que a per-
centagem da classe média em regiões urbanas (16,4%), fato que “contradiz” o 
“senso comum”, já que se pensa que as cidades metropolitanas acomodam mais 
(ou pelo menos o mesmo tanto de) classe média e, portanto, a percentagem da 
classe média das cidades metropolitanas deveria ser mais alta (ou pelo menos 
semelhante) à percentagem da classe média no total das regiões urbanas. Talvez 
um dos motivos possa ser encontrado na pequena amostragem da população 
metropolitana, que leva a uma estimativa enviesada. Outro motivo possível 
talvez possa ser encontrado na classificação das categorias ocupacionais, que 
espalhou um grande número de ocupações da classe média nas outras regiões 
urbanas. No entanto, a diferença na percentagem da classe média das duas 
populações é insignificante, como mostram as Estatísticas F. 
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Categorias da população Percentagem 

Migrantes metropolitanos 0,8

Nativos metropolitanos 6,4

Outros residentes urbanos 92,8

Total 100,0

Tabela 3: Percentagem da população por área de residência, 
China urbana, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, 
que de fato residem na China urbana em 2003
Base: 5.894.
Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados 
em estatísticas do quinto censo de 2000.

Categorias de classe social População metropolitana
População 
não metropolitana

Classe média 14,8 16,6

Classe baixa 85,2 83,4

Total 100,0 100,0

Tabela 4: Percentagem da população por classe social e área de 
residência, China urbana, 2003
Fonte: China General Social Survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, 
que de fato residem na China urbana em 2003.
Base: 5.894.
Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados 
em estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 5.339.
chi2(1) não corrigido = 0,8094.
*Design-based F(1, 98) = 0,4275 P=0,5148.
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CARACTERÍSTICAS DA CLASSE MÉDIA EM CIDADES METROPOLITANAS

Nesta seção, ilustrarei as características demográficas da classe média nas 
cidades metropolitanas, considerando ocupação, idade, sexo, renda e indús-
tria. A distinção entre migrantes e nativos é uma preocupação essencial, já 
que demonstrará se a origem de residência acarretaria qualquer diferença ou 
obstáculo na conquista de status social. 

Como descrito na Tabela 5, a percentagem da classe média entre mi-
grantes metropolitanos (22,9%) é mais alta do que entre nativos metropolitanos 
(13,7%). A diferença se deve principalmente à percentagem mais alta de “ocupa-
ções profissionais e técnicas” entre os migrantes do que entre os nativos. Essa 
constatação reflete o fato de que as pessoas que se mudam para a metrópole 
tendem a apresentar mais motivação para alcançar um status social mais alto, 
comparado àqueles que nasceram na metrópole. Nota-se também que nenhum 
migrante metropolitano tinha uma ocupação da elite social, como dirigente 
do partido ou governo, de empresas, organizações e instituições. Uma possível 
razão para isso pode ser a pequena amostragem de migrantes metropolitanos 
que leva a um viés na estimativa. Mesmo assim, podemos resumir que a maioria 
da classe média nas cidades metropolitanas se encontra em ocupações profis-
sionais e técnicas ou é funcionário público, com uma percentagem maior de 
classe média entre os migrantes do que entre os nativos. 

A Tabela 6 revela que migrantes metropolitanos com ocupações como 
“Profissionais e técnicos, funcionários comuns e em posição intermediária do 
governo” são normalmente mais jovens do que os nativos metropolitanos com 
as mesmas ocupações, em média, 32 versus 41 anos de idade. Uma das razões 
para isso é que, no grupo de migrantes metropolitanos, não se observa elites 
sociais, que tendem a ser mais velhas; por exemplo, a idade média para os na-
tivos serem “dirigentes do partido, organizações e instituições governamentais” 
é de aproximadamente 46 anos. Mesmo assim, grupos de idade podem revelar 
diferenças mais sutis entre migrantes e nativos.

a classe média chinesa e seus padrões de consumo
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Categorias ocupacionais
Migrantes 
metropolitanos (%)

Nativos 
metropolitanos (%)

Dirigentes do partido, organizações e 
instituições governamentais

0 1,2

Profissionais e técnicos, funcionários comuns e 
em posição intermediária do governo

22,9 12,5

Classe média 22,9 13,7

Pequenos empregadores e operários 
autoempregados

1,3 2,0

Empregados de escritório e semelhantes 11,6 9,9

Empregados de comércio e serviço 6,6 13,0

Empregados florestais, de fazenda, criação, pesca 
e recursos aquáticos

0 0,8

Operadores de equipamentos de produção e 
transporte e semelhantes

10,7 19,2

Desempregados e que nunca trabalharam 47,0 41,42

Classe baixa 77,1 86,3

Total 100,0 100,0

Tabela 5: Percentagem da população por ocupação nas cidades 
metropolitanas, China, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 
15 e 77 anos, que de fato residem na China urbana em 2003.
Base: 5.894. Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados em 
estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 116 para migrantes metropolitanos e 779 para nativos metropolitanos.

Categorias ocupacionais
Migrantes 
metropolitanos

Nativos 
metropolitanos

Dirigentes do partido, organizações e instituições 
governamentais

. 46

Profissionais e técnicos, funcionários comuns e 
em posição intermediária do governo

32 40

Classe média 32 41

Tabela 6: Idade média da população da classe média em cidades 
metropolitanas, China, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, 
que de fato residem na China urbana em 2003.
Base: 5.894.Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados 
em estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 27 para migrantes metropolitanos e 107 para nativos metropolitanos.
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A Tabela 7 mostra que a maioria (39,8% e 44,0%) dos migrantes metro-
politanos estão na faixa de idade entre 18 e 35 anos, com ocupações como 
“Profissionais e técnicos, funcionários comuns e em posição intermediária do 
governo”. Em contraste, os nativos metropolitanos com ocupações semelhantes 
se dividem de forma mais equilibrada entre os grupos de idade, e os grupos de 
idade de 18-25 e de 46-55 anos são ligeiramente predominantes, representan-
do 24,65% e 21,64% respectivamente. Os nativos metropolitanos “dirigentes”, 
como mostra a Tabela 7, são um pouco mais velhos do que os outros nativos da 
classe média, sendo que 61,4% têm entre 46 e 55 anos de idade. Está implícito 
no fato de os migrantes da classe média serem mais jovens do que os nativos 
da classe média que ser mais jovem representa uma vantagem para a popula-
ção migrante das cidades metropolitanas em termos de mobilidade social. O 
motivo para isso é, possivelmente, que o jovem está normalmente associado 
a uma educação e um trabalho superior na nova indústria, cujas condições 
possibilitam um acesso mais fácil a um status social mais alto. A idade, porém, 
é menos importante para a população nativa para sua mobilidade social, pois 
podem recorrer a outros recursos como, por exemplo, a rede social familiar.

No que diz respeito às ocupações “profissionais”, há mais homens do 
que mulheres em ambas as populações metropolitanas, apesar de a diferença 
entre os sexos ser um pouco mais aparente entre os migrantes metropolitanos, 
como se vê na Tabela 8. Por outro lado, há muito mais homens do que mulheres 
ocupando cargos de “dirigentes” entre os nativos metropolitanos (76,1% versus 
23,9%). De acordo com o Teste F, as diferenças entre os sexos em relação às 
duas ocupações de classe média entre a população nativa são estatisticamente 
insignificantes.9 Assim fica evidente que, em geral, existe uma igualdade entre 
homens e mulheres em termos de acesso a empregos profissionais e executivos, 
enquanto as ocupações de elite permanecem dominadas por homens. 

De acordo com a Tabela 9, a renda anual da classe média em cidades 
metropolitanas se concentra entre 10 mil e 60 mil yuan em 2002.10 Apresentam 
uma renda anual dentro dessa faixa aproximadamente 95% (55,1% + 39,6%) de 
“dirigentes” e 89% (27,7% + 61,6%) de “profissionais” dentre os nativos, e 80% 
(36,8% + 42,5%) de “profissionais” dentre os migrantes. Apesar de mais nativos do 
que migrantes terem aquela renda anual, encontramos mais migrantes (13,8%) 
do que nativos (4,1%) no grupo de renda alta de 60 mil yuan ou mais. Quanto 
ao grupo de renda baixa “abaixo de 5 mil yuan”, nenhuma observação foi feita 
entre “dirigentes” de ambas as populações, enquanto há mais migrantes “pro-
fissionais” (5%) do que nativos “profissionais” (0,4%) que se enquadrem aqui. É 
preciso enfatizar que as estatísticas de renda estão sujeitas ao risco de subes-
timação, já que a experiência mostra que o povo chinês tende a ser cuidadoso 
ou conservador ao relatar sua renda a pessoas estranhas.

a classe média chinesa e seus padrões de consumo
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Migrantes metropolitanos                    Grupos de idade (%)

Nativos metropolitanos 15-25 26-35 36-45 46-55 56-77 Total

Dirigentes do partido, organizações e 
instituições governamentais

0 0 0 0 0 0

0 10,5 25,5 64,1 0 100

Profissionais e técnicos, funcionários 
comuns e em posição intermediária do 
governo

39,8 44,0 3,3 3,9 9,0 100

24,7 18,3 19,0 21,6 16,5 100

Classe média 39,8 44,0 3,3 3,9 9,0 100

22,5 17,6 19,6 25,3 15,0 100

Tabela 7: Percentagem da população da classe média por grupos de 
idade em cidades metropolitanas, China, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, que 
de fato residem na China urbana em 2003.
Base: 5.894. Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados 
em estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 27 para migrantes metropolitanos e 107 para nativos metropolitanos.

Migrantes metropolitanos                   Homens (%) Mulheres (%) Total

Nativos metropolitanos

Dirigentes do partido, organizações e instituições 
governamentais

0 0 0

76,1 23,9 100

Profissionais e técnicos, funcionários comuns e em 
posição intermediária do governo

68,5 31,5 100

54,2 43,8 100

Classe média 68,5 31,5. 100

56,2* 43,8* 100

Tabela 8: Percentagem da população de classe média em cidades 
metropolitanas por sexo, China, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, que 
de fato residem na China urbana em 2003.
Base: 5.894. Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados em 
estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 26 para migrantes metropolitanos e 125 para nativos metropolitanos.
*Design-based F(1, 12) = 2.2351 P = 0.1607, baseado em 125 observações.
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Aplica-se o Teste F com o “peso combinado” a fim de comparar as diferen-
ças de renda entre os migrantes de classe média e os nativos de classe média. 
Como ilustrado pela Tabela 10, poder-se-ia inferir do valor P de 0,3834 que não 
existe diferença significativa entre os dois grupos. Daí se deduz que a origem 
de residência não representa uma barreira para a conquista de uma renda alta 
em cidades metropolitanas. As diferenças causadas pela origem de residência 
podem ser encontradas no acesso a empregos de elite ou na indústria, como 
demonstraremos mais adiante. Uma vez que uma pessoa é recrutada, seu status 
de migrante ou nativo não mais representaria um fator decisivo para explicar 
a diferença em termos de renda.

Já que não foi observado nenhum caso de ocupação de elite entre os 
migrantes e existem 14 categorias de indústria, as subcategorias de ocupações 
da classe média foram integradas de modo a representarem uma tabulação 
cruzada mais condensada. De acordo com a Tabela 11, a distribuição industrial 
da classe média entre migrantes e nativos metropolitanos é bastante análoga. 
As três maiores categorias para ambas as populações são “manufatura e dis-
tribuição de energia”, “educação, comunicação e pesquisa científica” e “órgãos 
do Estado, do partido e do partido democrático”. Portanto, pode-se ver que a 
indústria tradicional ainda domina as ocupações da classe média na China 
metropolitana. Indústrias tradicionais em particular, como “manufatura e dis-
tribuição de energia”, “varejo e atacado” e “transporte, armazenagem, correios 
e telecomunicação” reúnem mais nativos do que migrantes nas cidades metro-
politanas. Isso faz sentido, porque os nativos têm um acesso mais fácil a esses 
setores por herdá-los de seus pais11 ou serem levados a eles por familiares. O 
novo setor terciário, porém, que veio a existir após as reformas econômicas, 
também está florescendo, como pode ser visto na Tabela 11. A indústria de 
“consultoria e de serviços TI” atrai 13% dos migrantes da classe média e 8,9% 
dos nativos da classe média. Além disso, “serviços imobiliários e residenciais” 
e “finanças e seguros” acomodam 7% dos migrantes da classe média e 8% dos 
nativos da classe média. Não existe diferença significativa na alocação das duas 
populações no novo setor terciário. Portanto, a CGSS 2003 confirmou ser o novo 
setor terciário um espaço para cultivar um número considerável de membros da 
classe média contemporânea, como já fora sugerido pela literatura existente. 

a classe média chinesa e seus padrões de consumo
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Migrantes metropolitanos Grupo de renda (%)

Nativos metropolitanos
60 mil e 
acima

Entre 30 
e 60 mil

Entre 10 
e 30 mil

Entre 5 
e 10 mil

Abaixo 
de 5 mil

Total

Dirigentes do partido, 
organizações e instituições 
governamentais

0 0 0 0 0 100

5,4 55,1 39,6 0 0 100

Profissionais e técnicos, 
funcionários comuns e em 
posição intermediária do 
governo

13,8 36,8 42,5 1,9 5,0 100

4,1 27,7 61,6 6,1 0,4 100

Classe média 13,8 36,8 42,5 1,9 5,0 100

4,2 30,0 59,7 5,6 0,4 100

Tabela 9: Percentagem da população da classe média em cidades 
metropolitanas por ocupação e grupos de renda, China, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, 
que de fato residem na China urbana em 2003.
Base: 5.894.  Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados em 
estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 21 para migrantes metropolitanos e 90 para nativos metropolitanos. 

Grupo de renda 
Migrantes
metropolitanos (%)

Nativos 
metropolitanos (%)

60 mil e acima 12,9 4,3

Entre 30 mil e 60 mil 34,4 27,6

Entre 10 mil e 30 mil 39,7 58,8

Entre 5 mil e 10 mil 8,4 6,4

Abaixo de 5 mil 4,7 2,9

Total 100 100

Tabela 10: Percentagem da população de classe média nas 
cidades metropolitanas por grupos de renda, China, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, 
que de fato residem na China urbana em 2003.
Base: 5.894. Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados 
em estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 140 migrantes e nativos. 
Design-based F(3.06, 36.72) = 1.0491 P = 0.3834.
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Até agora, obtivemos uma imagem da classe média na China metropolita-
na do início dos anos 2000. A maioria da população tem empregos profissionais 
ou técnicos ou pertence ao quadro governamental, pode ser tanto masculina 
quanto feminina e apresenta uma renda anual entre 10 mil e 60 mil yuan. As 
diferenças entre migrantes e nativos da classe média são encontradas principal-
mente em suas ocupações, na idade e nas indústrias em que trabalham, mas não 
em sua renda. Entende-se dos dados quantitativos que a população nativa tem 
um acesso melhor às ocupações da classe média (por exemplo, a percentagem 
maior de ocupações de elite e de pessoas que trabalham em indústrias tradi-
cionais), mas que não é privilegiada na conquista de status social. Além disso, a 
população migrante apresenta mais motivação para conquistar uma mobilidade 
social ascendente, refletida na percentagem maior de migrantes mais jovens 
encontrados na classe média. As diferenças insignificantes em termos de mo-
bilidade social entre migrantes e nativos têm consequências importantes para 
seus padrões de consumo menos divergentes, como será mostrado em seguida.

PADRõES DE CONSUMO DA CLASSE MÉDIA 

Esta seção analisará a proximidade e distância da participação em práticas de 
consumo entre a população urbana, possibilitada pela análise de correspon-
dência múltipla. Pode-se entender a orientação do consumidor da população 
urbana e como esta é diferenciada por indicadores socioeconômicos. 

O levantamento da participação em práticas de consumo

Nos dados da pesquisa há um conjunto de variáveis sobre a participação em 
atividades pessoais e sociais. Selecionei seis variáveis sobre a aquisição e o uso 
de bens e serviços materiais para criar a possibilidade de medir a participação 
de cada entrevistado em alguma aquisição comum de bens “desnecessários”, 
como comer em um restaurante, o uso de produtos de marca, compras em lojas 
de departamentos, o uso de bens culturais em casa e a frequência a academias. 
Pode-se ver que essa pesquisa tenta medir a orientação do consumidor entre 
a população urbana, que é também o foco deste artigo. Os rótulos de valores 
originais dos dados são escalas de concordância. As opções de resposta são: “al-
tamente apropriado”, “relativamente apropriado”, “relativamente inapropriado” 
e “altamente inapropriado” para cada tipo de consumo mencionado acima.12 
As escalas de concordância foram recodificadas como escalas de frequência, 
sendo que os rótulos das variáveis também foram adaptados. Quanto às escalas 
departicipação em práticas de consumo, 1 significa frequentemente; 2, às vezes; 
3, ocasionalmente; e 4, nunca. Assim, este artigo usa seis variáveis com quatro 
categorias ordinais para cada variável, que gera 24 modalidades na análise de 
correspondência múltipla. 

a classe média chinesa e seus padrões de consumo
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Categorias de indústrias Classe média

Migrantes 
metropolitanos (%)

Nativos 
metropolitanos (%)

Agricultura e mineiração 0 0,8

Manufatura e distribuição de energia 10,1 15,2

Construção e engenharia civil 8,3 5,4

Transporte, armazenagem, correios e 
telecomunicação

0 8,0

Varejo e atacado 3,8 6,9

Finanças e seguros 5,3 2,5

Serviços imobiliários e residenciais 1,9 5,7

Turismo e entretenimento 0 0

Consultoria e serviços TI 12,9 8,8

Serviços sociais 0 5.2

Educação, cultura, comunicação e 
pesquisa científica

37,0 26,8

Órgãos do Estado, do partido e do partido 
democrático

20,7 12,0

Organizações sociais 0 1,9

Outras 0 0,9

Total 100 100

Tabela 11: Percentagem da população da classe média nas 
cidades metropolitanas por indústria, China, 2003
Fonte: China general social survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, 
que de fato residem na China urbana em 2003.
Base: 5.894.
Taxa de resposta: 77%.
Peso: o peso combinado, usando-se sexo e idade baseados em 
estatísticas do quinto censo de 2000.
Válidos: 26 para migrantes metropolitanos e 120 para nativos metropolitanos.
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O uso da Análise de Correspondência Múltipla — ACM

A ACM é um método de redução de dados, que toma como entrada múltiplas 
variáveis categóricas e gera fatores. Este trabalho emprega STATA 10.0 para sua 
ACM. Já que o STATA permite apenas ponderações de frequência, converti para 
este artigo as ponderações de probabilidade, usadas para descrever caracterís-
ticas da classe média, em pesos de frequência. No fim, a ACM com ponderações 
de frequência produziu resultatos muitos parecidos da ACM sem ponderações. 
Este artigo adotou os resultados da ACM sem ponderações.

Existem três abordagens principais para a ACM, explicadas por Gree-
nacre & Blasius (2006: 27). A primeira é a matriz de Burt, que é uma matriz da 
tabulação cruzada bidirecional de todos os pares de variáveis; a segunda é a 
matriz de indicadores, em que os entrevistados são representados por categorias 
numa tabela com uma linha para cada entrevistado e uma coluna para cada 
categoria de resposta. A matriz de indicadores pode ser transformada numa 
matriz de Burt. A terceira, também recomendada por Greenacre (2006: 70-71), é 
a ACM ajustada, que unifica e corrige o problema do escalonamento, apresen-
tando uma única solução independente da matriz considerada, com medição 
altamente melhorada da inércia. Já que a abordagem padrão do STATA para a 
ACM é a matriz de Burt, este artigo utilizou apenas esta. 

O método de Burt é análogo à análise dos componentes principais, mas 
pode ser usado para variáveis categóricas. Ele executa uma análise de corres-
pondência da matriz de Burt. Nesta, as variáveis ocorrem tanto como linhas 
quanto como colunas. Na página ao lado temos uma ilustração de uma matriz 
de Burt com duas variáveis.

Após obter o biplot para as 24 categorias, acrescentei variáveis suple-
mentares ao espaço para examinar o modo como padrões de consumo estão 
correlacionados com indicadores socioeconômicos. Como Greenacre (2006: 31) 
explicou, variáveis suplementares não têm nenhuma influência sobre a orien-
tação geométrica dos eixos; antes, apoiam e complementam a interpretação 
da configuração das categorias de variáveis ativas. Elas podem ser vistas como 
pontos adicionais nos espaços de perfil das linhas ou colunas; sua massa é igual 
a zero e não têm nenhuma importância para a análise além de interpretarem as 
suas posições (2006: 31). No caso da matriz de Burt, as coordenadas principais 
da coluna suplementar13 são derivadas como média ponderada das coordenadas 
de linha padrão, ponderadas pelo perfil suplementar.
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Comer em um restaurante
Fazer compras em lojas de 
departamentos famosas

1 2 3 4 1 2 3 4

Comer em um
restaurante

1 288 0 0 0 68 78 86 54

2 0 849 0 0 48 245 403 145

3 0 0 1.757 0 42 250 919 536

4 0 0 0 2.943 46 129 441 2.303

Fazer compras em lojas de 
departamento famosas

1 68 48 42 46 205 0 0 0

2 78 245 250 129 0 705 0 0

3 86 403 919 141 0 0 1.858 0

4 54 145 536 2.303 0 0 0 3.050

1 Frequentemente | 2  Às vezes | 3  Ocasionalmente | 4  Nunca

Tabela 12: Ilustração da matriz de Burt com duas variáveis 
sobre a prática de consumo da CGSS 2003
Fonte: China General Social Survey 2003.
População: Todos os homens e mulheres entre 15 e 77 anos, 
que de fato residem na China urbana em 2003
Base: 5.894.
Taxa de resposta: 77%.

O mapeamento dos padrões de consumo da população urbana em 2003

Na execução da análise de correspondência múltipla, são produzidos quatro 
eixos sobre os 5.659 indivíduos. O eixo 1 explica 84,29% da variação com uma 
inércia principal de 0,169, e o eixo 2 explica 9,67% da variação com uma inércia 
principal de 0,019. Do eixo 3 obtemos pouca explicação de variação adicional 
(2,34% para o eixo 3 e 0,02% para o eixo 4), o que implica que os eixos 1 e 2 são 
os dois eixos mais importantes que precisam ser interpretados. 

A proximidade do envolvimento em práticas de consumo da população 
urbana é revelada no Gráfico 1 [ver p.  225]. Pessoas que “frequentemente” comem 
num restaurante também fazem compras “frequentemente” em lojas de depar-
tamentos famosas, “frequentemente” adquirem produtos duráveis de marca 
para o lar, “frequentemente” usam itens artísticos para a decoração da casa e 
“frequentemente” vão à academia. Além disso, as frequências de praticar esses 
tipos de consumo “ocasionalmente”, “às vezes” e “nunca” também se concentram 
em pontos respectivos. A categoria de “frequentemente comprar bens desne-
cessários”, porém, é uma exceção, possivelmente devido à noção de “bens 
desnecessários” ser uma expressão ambígua e tenha confundido os entrevis-
tados. Também apresenta uma conotação negativa e é, provavelmente, uma 
pergunta mal elaborada por este motivo. No entanto, executei uma ACM ex-
cluindo a variável “comprar bens desnecessários”, e as posições relativas dos 
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itens não sofreram basicamente nenhum efeito, tendo a inércia principal sido 
apenas levemente alterada. Por isso, decidi manter a variável para a análise. 
Mostra-se que os espaços sociais foram segregados pelos padrões de consumo. 
Os indicadores socioeconômicos são apresentados nos gráficos 2 e 3.

É evidente que os grupos de idade e as classes sociais se posicionam 
firmemente ao longo do primeiro eixo [ver Gráfico 2, p. 226]. Da esquerda para 
a direita, as duas variáveis seguem o seguinte padrão: de empregos executivos 
para trabalhos manuais, de jovens para idades mais avançadas. A linha divi-
sória entre os padrões de consumo pode ser traçada aproximadamente entre 
trabalhos não manuais (dirigentes, profissionais, empregados de escritório e 
comércio) e trabalhos manuais (pequenos empregadores, empregados florestais 
e agricultores, operadores e desempregados), e entre pessoas com menos de 36 
e com mais de 36 anos de idade, referente às categorias alocadas à esquerda e 
à direita do eixo 1. A idade em particular é o fator mais importante que condi-
ciona os atributos do padrão de consumo representado pelo eixo 1, pois a idade 
se encontra bem próxima ao eixo 1 e apresenta pouca distribuição vertical ao 
longo do eixo 2. Além disso, como ilustra a Gráfico 3 [ver p. 227], os padrões de 
consumo das populações metropolitanas, incluindo tanto os migrantes quanto 
os nativos, estão mais próximos aos padrões de consumo dos trabalhos não 
manuais e das pessoas mais jovens (com menos de 36 anos), enquanto os pa-
drões de consumo das “outras populações urbanas” estão mais próximos dos 
padrões dos trabalhos manuais e das pessoas mais velhas (com mais de 36 anos). 
As diferenças entre os migrantes metropolitanos e os nativos metropolitanos 
são menos significativas quanto à participação em práticas de consumo, e o 
impacto do fato de se viver em cidades metropolitanas é enfatizado. Daí, como 
descrito pelo eixo 1, a população mais jovem, com status social mais elevado 
e que vive em cidades metropolitanas participam com frequência maior em 
práticas de consumo.

Quanto ao eixo 2, a renda é o fator mais significativo que diferencia os 
padrões de consumo definidos por este eixo [ver Gráfico 3, p. 227]. Ao longo do 
eixo 2, encontramos no topo a renda anual pessoal de pelo menos 60 mil yuan, 
e abaixo dela temos a renda entre 30 mil e 60 mil yuan por ano; os outros gru-
pos de renda se concentram na parte inferior do eixo 2, mesmo que os grupos 
de renda baixa, de entre 5 mil-10 mil yuan por ano e abaixo de 5 mil yuan por 
ano, também estejam posicionados ao longo do eixo 1. O grupo de renda de 
mais de 60 mil yuan por ano se encontra particularmente próximo às práticas 
de comer frequentemente num restaurante, de frequentemente fazer compras 
em lojas de departamentos famosas, de frequentemente comprar produtos de 
marca, de frequentemente decorar sua casa com itens artísticos e de frequen-
temente ir à academia. Correspondentemente, o grupo de renda “entre 30 mil 
e 60 mil yuan” está próximo de praticar essas atividades “às vezes”, e os outros 
grupos de renda estão próximos a “ocasionalmente” e “nunca”. A posição das 
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categorias de “ocasionalmente” é notavelmente interessante, pois se encontra 
próxima a trabalhos não manuais, a idade abaixo de 36 anos, a viver em cidades 
metropolitanas e a renda anual entre 30 mil e 10 mil yuan. Esse espaço indica 
que a tensão entre aspirações materiais e o poder de compra é mais significa-
tivo entre membros da classe média mais jovem nas cidades metropolitanas. 
Resumindo, podemos inferir do Gráfico 3 [ver p.  227] que o eixo 2 representa 
padrões de consumo intimamente correlacionados à renda – pessoas ricas 
optam mais frequentemente por bens materiais e serviços caros e de alta qua-
lidade. 

A análise da contribuição de cada modalidade às variações em cada 
eixo revelam mais aspectos das práticas de consumo da população urbana. De 
acordo com a Tabela 13 [ver p.  229], o eixo primário é mais frequentemente 
interpretado por “ocasionalmente” (35%) e “nunca” (36,5%), fato que indica que 
a população urbana como um todo permanece frugal e moderada em termos 
de consumo, apesar da emergência de uma nova orientação em direção a pra-
zer e conforto pessoal. A maioria da contribuição do segundo eixo, porém, 
provém da prática “frequente” de atividades que visam a prazer e conforto, que 
respondem por 53,1% da contribuição total. Já que o segundo eixo está intima-
mente associado à renda, este resultado reflete uma orientação mais significa-
tiva em direção a prazer e conforto pessoal entre membros da população rica. 
Portanto, a Tabela 13 [ver p.  229] confirma que a população urbana assume, em 
geral, uma atitude moderada e prática em relação ao consumo; as pessoas que 
dispõem de recursos econômicos abundantes usam seu dinheiro com maior 
frequência para a aquisição de bens materiais e serviços caros, mas essa di-
mensão apresenta uma influência menor.

Discussão e implicações

A orientação para prazer e conforto pessoal entre a população urbana na China 
está sugerida pelos resultados da pesquisa. A extensão da adoção dessa nova 
orientação do consumidor, porém, se apresenta de forma diferenciada entre os 
grupos socioeconômicos. Em particular, vários modos de participação “frequen-
te” no consumo se apresentam de forma concentrada no mapa, mas se encon-
tram distantes das categorias que “nunca” participam de práticas de consumo, 
e isso, em essência, é um reflexo da desigualdade social. Idade, classe social, 
renda e vida em cidades metropolitanas são, todos eles, fatores importantes 
para distinguir a orientação dos consumidores. 

Disto, resultam várias implicações: (1) um efeito geracional é significativo 
nos padrões de consumo e reflete as mudanças sociais dramáticas que ocorrem 
na sociedade contemporânea. (2) A diferença na participação em práticas de 
consumo é mais significativa entre ocupações não manuais e manuais do que 
entre as próprias ocupações não manuais. A classe média, ou seja, “dirigentes 
do partido, organizações e instituições governamentais” e “profissionais e téc-
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nicos, funcionários comuns em posição intermediária do governo” participam 
com mais frequência do que a classe baixa em práticas de consumo em busca 
de prazer e conforto. A diferença entre classes sociais se reflete na literatura 
chinesa existente que fala do envolvimento da classe média com frequência e 
abrangência maiores com práticas de consumo na área de lazer (Wang, 2007; 
Horizon, 2006: 468). (3) O impacto da vida em cidades metropolitanas sobre as 
práticas de consumo é significativo, em alguma medida os gostos e estilos de 
vida dos migrantes são influenciados pelas cidades metropolitanas. (4) A renda 
exerce um papel menos importante na diferenciação da participação em práticas 
de consumo do que idade e classe social, já que o eixo 2, definido pela renda, 
apresenta uma variação muito menor do que o eixo 1, definido pela idade e 
classe social; este resultado indica que o consumo não é apenas uma prática 
econômica, mas que é moldado por convenções e contextos sociais. 

Além das consequências para a orientação em direção ao prazer e con-
forto pessoal, a análise também ressalta os aspectos distintivos da moderação 
e da frugalidade entre os membros da população urbana. Isto é um reflexo do 
status econômico menos elevado do país. E o que é ainda mais importante, isto 
também implica a troca intencional entre aspiração material e poder de compra 
entre a população que é associada à cultura tradicional.

a classe média chinesa e seus padrões de consumo
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CONCLUSÃO

Este artigo discutiu as características demográficas da classe média em cidades 
metropolitanas e sua participação em práticas de consumo, baseando-se em 
dados de pesquisa. Mostrou-se que as diferenças entre migrantes metropolitanos 
e nativos metropolitanos são insignificantes quanto à conquista de status social 
e à participação em práticas de consumo. Pode-se então dizer que, apesar das 
diferenças econômicas serem grandes na China, o lugar de origem de uma pessoa 
dificilmente afeta as oportunidades ou estilos de vida da classe média em geral. 
Os resultados da pesquisa geraram implicações úteis referentes à orientação 
dos consumidores e suas diferenciações dentro da população. Uma orientação 
para prazer e conforto pessoal, moderada pela frugalidade, está emergindo na 
população urbana. A classe média, os jovens, a população metropolitana e os 
grupos de renda alta apresentam uma orientação mais significativa para prazer 
e conforto pessoais. Devido às limitações impostas pela fonte de dados, este 
artigo não pôde oferecer uma análise compreensiva da natureza e da extensão 
da orientação do consumidor. Pesquisas futuras poderão obter mais dados 
qualitativos a fim de examinar os motivos subjacentes à busca por prazer e 
conforto e para explicar como a classe média justifica seu consumo.

Artigo recebido para publicação em dezembro de 2011.
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Práticas de consumo Eixo 1 Eixo 2

　 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total

Comprar bens desnecessários 5,6 1,5 5,1 0,3 12,5 0,3 4 1,1 2,8 8,2

Ir a um restaurante em aniversários 
ou durante festivais

1,1 5,3 3,3 8,7 18,4 12,8 1,8 7 0 21,6

Fazer compras em lojas de 
departamentos famosas

0,5 4,8 5,7 9,6 20,6 15,5 4 6,6 0 26,1

Comprar produtos duráveis de 
marca para o lar 

0,3 4,1 7,5 8,3 20,2 12,9 4,2 3,1 0 20,2

Usar itens artísticos e pinturas 
para a decoração do lar

0,2 2,9 8,5 6 17,6 6,5 4,6 2,5 0 13,6

Ir à academia 0,3 1,5 5,4 3,6 10,8 5,1 1,4 3,9 0 10,4

Total 8,0 20,1 35,5 36,5 100,0 53,1 20,0 24,2 2,8 100,0

1 Frequentemente | 2  Às vezes | 3  Ocasionalmente | 4  Nunca

Tabela 13: Contribuição das 24 modalidades às 
variações em cada eixo, CGSS 2003, análise de correspondência múltipla
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 NOTAS

1  Estes são “bens de luxo” relativos ao fim da década de 1990 
e de jovens. Os ítens listados pela pesquisa incluem grava-
dores de fita K7, bicicletas de esporte, motocicletas, pagers, 
joias de ouro puro, relógios de luxo, câmeras fotográficas e 
cartões de crédito.

2  O Tibete, uma unidade em nível de província, foi excluído 
do quadro de amostragem por motivos de praticabilidade 
para a realização da pesquisa (CGSS, 2003: 1).

3  Empregados em posições intermediárias e funcionários 
comuns do governo foram incluídos pela primeira vez nesta 
pesquisa (CGSS, 2003f). Por causa do status social de fun-
cionários governamentais na China, eles também foram 
incluídos na categoria de “profissionais e técnicos”. 

4  Estes também foram incluídos pela primeira vez na pesquisa 
(CGSS, 2003f).

5  Essa estimativa é baseada em ocupações, incluindo funcio-
nários do governo e partido, executivos, donos de empresas, 
técnicos especializados e empregados de escritórios. 

6  Isto se refere àqueles que permaneceram ou permanece-
riam durante muito tempo em cidades metropolitanas, 
e não apenas durante uma curta visita de alguns meses. 
Essa definição da população metropolitana não leva em 
consideração os registros oficiais de residência.

7  Devido ao status econômico menos desenvolvido em com-
paração com as outras três municipalidades, Chongqing foi 
excluída das cidades metropolitanas nesta análise. 

8  Devido à migração crescente, 7,18% dos residentes apresen-
tam um registro de residência rural nesta pesquisa urbana. 
Essa população consiste de pessoas que vivem há muito 
tempo nas cidades e de “visitantes temporários”. Mas já 
que a amostragem é pequena, esta pesquisa integra estes 
entrevistados no grupo “outros residentes urbanos”.

9  Já que não foi registrado nenhum caso de “dirigente” entre 
os migrantes, o teste F sobre a diferença entre os sexos 
não pode ser realizado para o grupo da classe média de 
migrantes.

a classe média chinesa e seus padrões de consumo
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10 A renda anual corresponde à renda do ano anterior ao ano 
2003 em que a pesquisa foi realizada.

11 No sistema da economia planificada, os filhos podiam in-
gressar na mesma unidade de trabalho após a aposentadoria 
dos seus pais. As unidades de trabalho que permitiam a 
herança de empregos eram normalmente empreendimentos 
estatais e consistiam principalmente de indústrias tradi-
cionais.

12 As seis variáveis originais são seis afirmações sobre práti-
cas de consumo: (1) Minha família e eu nunca compramos 
bens desnecessários. (2) Minha família e eu sempre vamos 
ao restaurante para celebrar aniversários ou alguma outra 
data importante. (3) Eu sempre faço compras em lojas de 
departamentos famosas. (4) A maioria dos bens duráveis 
em minha casa são de alta qualidade ou de marcas famo-
sas. (5) Minha famíla usa muitos itens e pinturas artísticos 
para decorar nossa casa. (6) Eu vou muito à academia para 
me exercitar. 

13 As coordenadas de linhas e colunas podem ser obtidas por 
meio de coordenadas padrão e coordenadas de princípio na 
ACM. A diferença entre os dois tipos de coordenadas está no 
valor de eixo calculado pela soma ponderada dos quadrados 
do conjunto de coordenadas. Ambos, porém, identificam 
pontos nas mesmas posições relativas. As coordenadas de 
princípio são escolhidas principalmente porque sua escala 
corresponde melhor aos dados.
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Resumo: 
Este artigo enfoca as oportunidades de vida e a orientação 
dos consumidores da classe média na China, além de exa-
minar suas características e sua participação nas práticas 
de consumo. Os dados foram fornecidos pelo China General 

Social Survey 2003. Devido a disparidades econômicas signi-
ficativas entre as regiões, este artigo volta sua atenção para 
a divisão entre migrantes e habitantes nativos em cidades 
metropolitanas, que apresentam mais posições de classe 
média e onde a cultura de consumo prospera mais. A minha 
pesquisa mostrou que as diferenças entre os migrantes me-
tropolitanos e os nativos metropolitanos são irrelevantes 
quanto à conquista de status social e participação nas prá-
ticas de consumo. Pode-se inferir que os migrantes metro-
politanos são motivados a alcançar uma classe social ou 
uma renda mais alta e que seus gostos e estilos de vida são 
influenciados pelas cidades metropolitanas após sua mi-
gração. Mesmo que a frugalidade continue sendo um aspec-
to característico da população urbana chinesa, a classe mé-
dia, os jovens e os grupos de renda alta apresentam uma 
forte orientação para o prazer e conforto pessoal. 

Abstract:
This paper focuses on the life chances and consumer ori-
entation of the chinese middle class by examining their 
characteristics and participation in consumption practices. 
Data comes from the China General Social Survey 2003. Due 
to significant economic disparities among regions, this 
paper draws attention to the division between the migrants 
and the natives in metropolitan cities, where there are 
more middle class positions and consumer culture more 
flourishes. The finding is that the differences between the 
metropolitan migrants and the metropolitan natives are 
insignificant in social status attainment and participation 
in consumption practices. It might be implied that the 
metropolitan migrants are motivated to achieve higher 
social class or income and their tastes and lifestyles are 
influenced by metropolitan cities after migration. Although 
frugality remains a distinguishing feature of the urban 
Chinese population, the middle class, the young people 
and the high-income groups display a more significant 
orientation to personal pleasure and comfort. 

Palavras-chave:  
Classe média; China; 
Migrantes; Consumo; 

Análise de correspondência 
múltipla.

Keywords:
Middle class; China; Migrants; 

Consumption; Multiple 
correspondence analysis.
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EM BUSCA DA “VERDADE REAL”: 
TORTURA E CONFISSÃO NO BRASIL ONTEM E HOJE*

Joana Domingues Vargas

1. Gravura do século XVIII representando a aplicação do thumb-screw a um suspeito.
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INTRODUÇÃO 

O viajante John Luccock, arguto observador da situação da capital do Brasil 
quando da chegada da família real, ilustra como eram, à época, as práticas de 
investigação policial no Rio de Janeiro. Comerciante inglês, Luccock relata um 
furto sofrido por ele e um amigo residente em sua casa, ocorrido no início de 
sua estadia de dez anos no país. Tendo as suas escrivaninhas furtadas e deses-
perados para reavê-las e resgatar os vários papéis e documentos comerciais 
que com elas haviam sido levados, ele e o amigo chegam, por dedução, a um  
suspeito: um mulato carpinteiro que havia realizado serviços na casa.1

Como àquela época acabara de ser criada a Intendência Geral de Polícia, 
dirigem-se, sem perda de tempo, ao “gabinete do Ministro da Polícia”2 munidos 
de evidências levantadas contra o carpinteiro, tidas por eles como bastante 
satisfatórias. O desdobramento da rápida iniciativa é frustrado, porém, com a 
resposta dada à solicitação que fazem de audiência com o intendente: “[...] sua 
excelência acha-se repousando e não poderia ser incomodada antes das cinco 
da tarde” (Luccock,1975: 91). Exasperados com o tempo ganho pelo suspeito, 
permitindo-lhe esconder ou dar fim aos produtos do furto, mas sem nada a fa-
zer a não ser esperar, Luccock e o amigo conformam-se em retornar no horário 
agendado. À hora da esperada audiência, registra o viajante que ambos foram 
recebidos e tratados com muita amabilidade pelo ministro3 e que este, depois 
de ouvi-los, pediu-lhes para retornarem dali a oito dias.

Oito dias depois, na segunda audiência com o intendente, Luccock e seu 
companheiro são informados da prisão do carpinteiro na noite que se seguira ao 
furto.  Ao relato da prisão, a autoridade acrescenta ainda que o carpinteiro, ten-
do sido torturado, não confessara o delito fazendo-se, portanto, necessária uma 
segunda tortura. Chocados e alarmados com a possibilidade de tal investida, os 
ingleses reagem alegando ser desnecessário aprofundar a investigação, bastando 
para eles a recuperação dos documentos. Comenta, ainda, Luccock, nessa passa-
gem: “[o intendente] sorriu da nossa sensibilidade que, está visto, achou deslo-
cada, convidando-nos a comparecer na semana seguinte” (Luccock, 1975: 92).

Na terceira e última audiência, os ingleses são informados de que o 
acusado finalmente reconheceu a autoria do crime e da queima e perda irre-
mediável dos papéis e documentos. Luccock finaliza a sua narrativa dizendo 
ignorar o destino dado ao carpinteiro.

DOIS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

John Luccock, assim como outros viajantes do século XIX, descreve e interpreta 
suas experiências vividas no Brasil, tomando por base os seus referenciais de 
origem (Leite, 1996). A descrição que faz da conduta que ele e seu amigo adotam 

em busca da “verdade real”: tortura e confissão no brasil ontem e hoje



239

para solucionar o furto ancora-se em uma concepção de administração da justi-
ça apoiada em mecanismos de decisão que privilegiam modelos de bom senso 
adotados pelo homem comum. Estes são procedimentos fundados “naquilo que 
todo mundo sabe” para decidir sobre os fatos ou sobre como os fatos devem ser. 
Tal forma de administrar justiça alicerça-se em uma prática produzida pela troca 
de pontos de vistas sobre fatos a serem arbitrados por um tribunal. E é por isso 
que, ao proceder à reconstituição do que foi que aconteceu, só admite a confissão 
se essa for espontânea e não se provocada pelo interrogatório do réu. Trata-se 
de uma concepção, ao mesmo tempo, familiar ao leitor de seu país (em última 
instância, destinatário da descrição) e distanciada das práticas locais. E é com 
um olhar próprio aos viajantes, o da diferença, que Luccock distinguirá o modo 
de administrar a justiça no Brasil daquele de seu país de origem. De um lado, 
na maneira de conduzir a investigação, sem preocupação com o levantamento 
de indícios e, de outro, no uso da tortura para obtenção da confissão.

Vale lembrar que na Inglaterra, país de origem de Luccock, a tortura ha-
via sido definitivamente abolida por lei editada ainda em 1640. E a razão pela 
qual tal prática, embora ali presente, sempre se mantivera marginal deve-se 
ao desenvolvimento de uma tradição legal, constituída ao longo de séculos, 
voltada para a manifestação da vontade da comunidade (Ribeiro, 2004) e não 
para o julgamento de uma verdade última (Langbein, 2006).4

A administração da justiça dos países da Europa continental, por sua vez, 
foi se ancorando, a partir do século XIII, em um modelo misto de direito romano, 
canônico e germânico, racionalmente construído e centrado na decisão de juízes. 
Seu bastião era um sistema de provas que permitisse alcançar a verdade que 
mais se aproximasse da verdade divina (Langbein, 2006). Valia-se, para tanto, de 
testemunhos oculares considerados idôneos ou da confissão do réu. Entretanto, 
dada a dificuldade de obtenção de testemunhos, o sistema centrava-se, de fato, 
na confissão. E nos casos em que esta não fosse conseguida espontaneamente, 
ou ainda, se a confissão não satisfizesse o interrogador (geralmente munido de 
informações anteriores), então empregava-se a tortura. 

Trata-se, portanto, de uma prática controlada por juízes e regulada le-
galmente por meio de regras preestabelecidas que passou a ser utilizada em 
casos de crimes que resultavam em pena capital.5 Uma dessas regras previa o 
emprego da tortura para se obter a confissão somente se houvesse o registro 
de pelo menos um testemunho, vindo este a constituir, no cálculo estabelecido 
pelo sistema romano-canônico, uma meia-prova.6 Nesse sentido, confissão e 
tortura, ou a ameaça desta, formam partes relacionadas de um  mesmo sistema. 
E no direito continental, encontram-se voltadas para a busca de uma verdade 
imanente.7

Este sistema romano-canônico de provas baseado na tortura judicial foi 
perdendo força na Europa continental ainda no século XVII. E isto se deu menos 
em razão da comprovada ineficiência deste procedimento,8 do que de uma maior 
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profissionalização e discricionariedade do judiciário (Langbein, 2006). Deveu-se, 
também e principalmente, ao desenvolvimento de novas formas de punição 
de caráter disciplinador, tais como a prisão e os trabalhos forçados (Foucault, 
1988; Langbein, 2006).9 A tortura física para obtenção da confissão, utilizada em 
crimes de pena capital, foi sendo, na prática, restringida aos crimes cometidos 
contra o rei ou contra o Estado e não tardou a cair em desuso, antecipando a 
sua eliminação formal dos códigos penais europeus, a exemplo do Código de 
Instrução Criminal  francês,  que a aboliu em 1808. 

Mas em países onde atuava o Tribunal do Santo Ofício, como era o caso 
de Portugal, a mudança ocorreu tardiamente. Se a tortura na jurisprudência 
eclesiástica foi reformada no último regimento da inquisição portuguesa, ain-
da no período final da administração pombalina, em 1774, esse mesmo regi-
mento, entretanto, manteve os suplícios em casos de heresiarcas dogmáticos. 
O que veio, de fato, a ser proibido foi o segredo do processo e o anonimato das 
testemunhas denunciantes (Bethencourt, 2000). Apesar disto, o Tribunal da 
Inquisição, desde então enfraquecido em Portugal, somente foi extinto em 1821 
com as revoluções liberais. Três anos depois, a tortura no Brasil foi abolida na 
Constituição Imperial outorgada por D. Pedro I, portanto pouco mais de uma 
década após o texto de Luccock.10  

O Tribunal de Inquisição português era imbricado com a justiça secular 
de muitas maneiras. Esta não só lhe sucedia na aplicação das penas para certos 
tipos de crimes, como também adotava muitos dos seus procedimentos de 
investigação, essencialmente centrados na confissão e na tortura visando a sua 
obtenção (Lima, 1999; Bethencourt, 2000). Contudo, na segunda metade do sé-
culo XVIII, a tortura legal para obtenção da confissão e o segredo da denúncia 
de crimes cuja pena era a condenação à morte, parecem já constituir exceções 
na justiça secular portuguesa. 

É o que nos revelam vários documentos contidos no famoso Processo 
dos Távoras (Azevedo, 1921). Este foi constituído no início da administração de 
Pombal, em 1759, para julgar destacados integrantes de famílias da aristocracia 
portuguesa e alguns jesuítas, acusados da tentativa de assassinato do rei D. José 
I. Dentre os documentos do processo, consta uma representação feita ao Rei 
pela comissão de desembargadores julgadores solicitando autorização para o 
emprego da tortura e para desnaturalizar os réus. Além da representação, consta 
ainda um pedido para se admitir denúncias feitas em segredo. Ambas as práticas, 
tratadas no processo como excepcionalidade, foram, nessa ocasião, amplamente 
utilizadas, registradas e justificadas pelo teor e gravidade do crime.11

Mas, mesmo Portugal não ficou imune aos ventos das mudanças no que 
tange a administração da justiça. O Processo dos Távoras foi revisto durante o 
reinado de D. Maria I e os juízes da revisão repudiariam com veemência o uso 
da tortura (Alves, 2011). Uma outra indicação nessa direção é dada pela com
paração do processo de 1759 com os autos da devassa, constituídos para acu-
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sar os participantes da conjuração mineira ocorrida em 1789, somente trinta 
anos depois. Na devassa da conjuração, nenhuma referência textual é feita ao 
emprego legal da tortura para a obtenção da confissão, tal como ocorreu no 
Processo dos Távoras.12

Contudo, seria necessário melhor conhecer o quanto a tortura era em-
pregada para a obtenção da confissão de réus das camadas populares quando 
da investigação de eventos que, na prática, não redundavam em pena capital,13 
como nos sugere, dentre outros, o caso do carpinteiro, narrado por Luccock.14

A CRIAÇÃO DA INTENDÊNCIA DE POLÍCIA: 

CASTIGO, CONFISSÃO E TORTURA

As mudanças, decorrentes das reformas do absolutismo esclarecido e da emer-
gência de novas formas de controle, também se fizeram sentir no aparecimento 
de novas instituições. Foi o que ocorreu com a Intendência Geral de Polícia, cria-
da em 1762 em Portugal com o propósito de atender ao novo desafio, colocado ao 
Estado, de civilizar e exercer o controle das populações urbanas. Com a vinda da 
família real, essa instituição foi transplantada para o Brasil, a exemplo do que 
ocorreu com outras instituições portuguesas que conservaram não apenas os 
seus nomes de origem, como também funcionários e vícios, sem consideração 
às especificidades locais e às dimensões do país (Varnhagen,1962: 221-223).

2. Esmagadores de mãos
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No Brasil, a Intendência de Polícia acabou restringindo a sua esfera de 
controle, administração e repressão da população, à cidade do Rio de Janeiro. Por 
ocasião da criação da intendência local, quase metade da população da cidade 
era constituída de escravos negros. Outra boa parte integrava, em grande medida, 
aquilo que os funcionários coloniais, referindo-se à população livre e pobre do 
Brasil como um todo, chamaram de “ínfima plebe”: vagabundos, desempregados 
e subempregados (Boxer, 2002: 211) e também uma espécie de classe média bai-
xa (Silva, 2011). Ambas formadas de mestiços, mas também de brancos pobres 
e pretos livres.15 

Cenas de violência e brutalidade contra os escravos eram comuns. Para 
espanto dos viajantes, essa população de escravos que perambulava pelas ruas 
ostentava inúmeros objetos de sevícia: correntes, troncos, pegas, algemas etc. 
(Shwarcz, 2011). A esta eram aplicados não apenas castigos físicos, visando  o 
controle e a punição, mas também suplícios para a obtenção da confissão. Em 
princípio menos visíveis, tais suplícios apareciam na cena pública quando di-
rigidos a cativos. É o que relata Leithold, um prussiano que esteve no Brasil à 
mesma época de Luccock, ao narrar a tortura sofrida por um negro, que estivera 
a seu serviço, denominado Manuel.16 

Conta o viajante que, depois de já estar há algum tempo prestando-lhe 
serviços, Manuel desapareceu. Três dias após o sumiço, Leithold é surpreendido 
quando “apareceram-me três policiais com o meu Manuel de mãos algemadas 
por um instrumento semelhante a uma fechadura de portas [...]”. Em conversa 
com os policiais, o estrangeiro descobre tratar-se de um escravo fugido e desvela 
o propósito dos agentes da polícia de com ele confrontar a estória contada pelo 
escravo, bem como o de dar busca a uma carta de alforria falsa que estes alega-
vam estar escondida na casa.  Ainda, segundo o estrangeiro: “Quiseram arrancar 
do pobre diabo uma confissão mediante tortura, apertando-lhe as mãos com a 
referida fechadura o que lhe fez dar gritos de dor [...]” (Leithold & Rango,1966: 35).

A narrativa termina com o suposto documento de alforria não sendo en-
contrado e o escravo reconduzido ao seu antigo dono, um major de polícia, a 
quem Leithold endereça uma carta pedindo para que o castigo do fujão fosse 
aliviado o máximo possível. 

A violência policial amplamente utilizada contra os escravos, à época da 
instalação da Intendência de Polícia (Holloway, 1997), não se restringia a estes, 
conforme atesta Luccock em sua narrativa sobre o furto atribuído ao carpinteiro 
mulato e livre. Apoiada na sociedade escravista e, a partir da criação da inten-
dência, cada vez mais em sua própria autoridade, a polícia pouco considerou, nos 
casos em tela, a preferência dos reclamantes estrangeiros e os seus pedidos de 
indulgência.17 Mas, o curioso é que, no caso de Luccock, embora este repudiasse a 
tortura e torcesse para que ela não tivesse sido empregada contra o carpinteiro, a 
sua possível ocorrência não pareceu ter lhe causado um grande estranhamento. 
Ele já a conhecia. 
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Digo isto porque o autor não ofereceu maiores explicações aos leitores 
ingleses além da expressão “he had been thumb-screwed” utilizada para se 
referir à tortura feita ao carpinteiro. Tampouco fez referência ao thumb-screw, 
instrumento de tortura usado nos tribunais medievais, no tribunal de inquisição 
e também nos castigos aplicados aos escravos ainda em sua época, conforme 
descreve Leithold. Tal dispositivo, formado de duas placas de metal separadas 
por parafusos que provocam o esmagamento dos dedos ou dos polegares, vem a 
ser a tal “fechadura” descrita por Leithold. A praticidade deste instrumento era 
reconhecida por ser portátil e por provocar o máximo de agonia sem demandar 
muito esforço do torturador.

Por que então Luccock (diferentemente de Leithold) não se deu ao trabalho 
de fornecer aos seus leitores maiores esclarecimento sobre este instrumento? 
É possível que o não estranhamento se deva à existência e acúmulo de uma 
extensa literatura contrária à tortura produzida ou traduzida na Inglaterra, 
desde o final do século XVII, elaborada com base em narrativas de ex-presos 
perseguidos pela inquisição (Bethencourt, 2000). Ou, como aparece em Arthur 
Ramos, informada por relatos dos suplícios aplicados a escravos negros advin-
dos das possessões inglesas e francesas, reputados por serem mais violentos 
do que aqueles empregados nas colônias espanholas e portuguesas (Ramos, 
1942). Tal produção revela, de um lado, a existência de um público crítico e 
informado e, de outro, um conhecimento amplamente difundido na Inglaterra 
à época de Luccock, de certas práticas de tortura e dos instrumentos utilizados 
para aplicá-las.

 3. Réplica em madeira e ferro do esmaga-polegares.
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PERMANÊNCIAS E MUDANÇAS

Quase duzentos anos depois, a expressão usada por Luccok é retomada, em 
meados da década de 1980, pelo historiador americano Thomas Holloway, em 
seu livro sobre a polícia do Rio de Janeiro no século XIX, referindo-se a essa 
passagem do relato do viajante estrangeiro. Na versão original de Holloway, o 
termo é utilizado, como em Luccock, sem mais explicações. Já em sua versão 
do trecho “he had been thumb-screwed” para a língua portuguesa, o tradutor 
utilizou a expressão “aplicar anjinhos”, novamente sem merecer nenhuma 
nota ao leitor. 

Sobre este fato algumas hipóteses podem ser levantadas: a expressão 
não precisaria ser esclarecida ao leitor, também como em Luccock, porque daria 
nome e significado a uma prática ainda comum nas delegacias brasileiras, qua-
se dois séculos depois? Ou teria o tradutor encontrado a expressão “anjinhos” 
na obra de Arthur Ramos que descreve, nomeia e classifica os diferentes tipos 
de castigos e suplícios infligidos aos negros escravos?18 Neste caso, a segunda 
hipótese anularia a primeira porque, para Arthur Ramos, com a abolição da 
escravidão, esses instrumentos de tortura caíram em desuso. Foram escondidos 
ou enterrados, assim como o interesse dos historiadores e sociólogos por eles 
(Ramos, 1942: 109).  

Quem irá nos falar da aplicação de “anjinhos” é Francisco Viriato Cor-
rêa, vulgo Japonês, um dos fundadores do Comando Vermelho,19 em entrevista 
dada no início dos anos 1990. À pergunta do entrevistador sobre se havia sido 
torturado, Japonês, referindo-se a sua prisão em 1971, responde (segundo o 
entrevistador, com os braços arrepiados pela lembrança): “Isso aqui eram os 
anjinhos, uns vergalhõezinhos que se colocavam entre os dedos. Tenho marcas 
até hoje...”. E mostrando os dedos arremata: “são marcas inesquecíveis...”.20

Assaltante de banco, Japonês fora enquadrado, durante o Regime Mili-
tar, na Lei de Segurança Nacional que não diferenciava, nesses casos, o preso 
comum do preso político e funcionava como artifício para não permitir o reco-
nhecimento dos crimes de natureza ideológica. Essa e outras formas de tortura 
relatadas pelo assaltante foram também estendidas, à época, como se sabe, aos 
presos e militantes políticos. 

Nessa ordem de ideias prevaleceria, então, a primeira hipótese. Qual 
seja, a de que essa prática era ainda comum. Se verdadeira, dela deriva concluir 
uma impressionante continuidade, no espaço de duzentos anos, dos mesmos 
métodos e instrumentos de tortura utilizados para arrancar a confissão. Ao 
buscar seguir as pistas deixadas pelo uso de um de seus instrumentos – “os 
anjinhos” –, estou sugerindo, até aqui, que a tortura para a obtenção da confissão 
permanece no Brasil, constituindo já uma tradição. Essa prática foi e tem sido 
reservada para arrancar a confissão de suspeitos de classes populares de cada 
época, expandindo-se para outras classes nos períodos de exceção. Entretanto, 
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as camadas populares vêm constituindo, no passado e no presente, a clientela 
preferencial da polícia e da justiça, conforme atesta John  Luccock, para o pas-
sado, no seguinte trecho referindo-se mais uma vez ao Brasil: 

As leis eram tão imperfeitas ou então aplicadas com tamanha imperfeição, que as 

pessoas brancas pareciam ter-se aos poucos convencido de se acharem acima delas 

(isto é acima das leis). Creio que mui poucos dessa classe tivessem recentemente 

sido presos, por crimes que não fossem contra o Estado, os mulatos gozavam das 

mesmas isenções, à proporção que seu tom se aproximava do moreno ou claro 

(Luccock,1975: 92).

Na tradição nativa de Luccock, as leis foram construídas no dia a dia das 
relações sociais, adquirindo, com o desenvolvimento do liberalismo ao longo 
do século XVIII, tradição de universalidade e, em consequência, ampla legiti-
midade.21 Outra tradição constituiu-se no Brasil-Colônia, onde as leis foram 
impostas pela metrópole, embora, como observado por Luccock, fossem, naquele 
momento, frequentemente pouco aplicadas e pouco seguidas. Posteriormente, 
com o país independente, passaram a ser elaboradas e aplicadas por bacha-
réis que se valiam de valores e teorias transplantados de outras formações e 
contextos. Tais valores, ancorados cada vez mais na crença na autonomia e 
liberdade do indivíduo para perseguir os seus próprios interesses, entravam 
em conflito, evidentemente, com as condições locais de dependência de todos 
e de subordinação e submissão da maioria aos interesses da ordem escravo-
crata. Assim, além de não terem por referência as práticas locais, as leis não 
foram constituídas com base na crença do valor de sua universalização, como 
argutamente observou Luccock. Como se sabe, disto decorreu características 
que nos moldam até hoje: um estado legiferante, que busca controlar pela lei 
a tudo e a todos e um enorme fosso entre leis e práticas, com o descompasso 
entre leis moderníssimas, porém, aplicadas desigualmente para desiguais. Este 
tem sido um tema amplamente explorado na literatura e, no que diz respeito à 
administração da Justiça, especialmente por Roberto Kant de Lima (2004, 2008).

Enfatizar permanências não implica, contudo, considerar as sociedades 
estáticas. Na Inglaterra, por exemplo, no período logo posterior a Luccock deu-
-se uma mudança importante com o surgimento da força policial moderna. 
Com ela, o foco da investigação criminal deslocou-se do processo judicial para 
a investigação policial e ao adotar o interrogatório do réu na polícia, esse sis-
tema não ficou imune ao uso da violência física na sua realização (Langbein, 
2006). Apesar de, ainda em 1912, terem sido estabelecidas regras judiciais para 
a detenção e interrogatório do suspeito pela polícia, estas passaram a ser re-
correntemente violadas. A justificativa era a de que práticas não autorizadas 
seriam necessárias para se deter o crime e de que o regime de direito, imposto 
ao trabalho policial, tornaria este último tarefa impossível (Neocleous, 2000: 
182). Na atualidade o debate em torno da contenção do poder da polícia centra-
-se no controle democrático desta instituição.
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Já no Brasil, esse mesmo deslocamento da investigação, fez com que a 
polícia reunisse duas prerrogativas: a de investigar, que é uma função adminis-
trativa, e a de formar a culpa, que é uma função judiciária. Nessa mesma época, 
em 1871, foi criado o Inquérito Policial, um documento escrito, obrigatório e de 
fé pública, isto é, com veracidade atestada pelo Estado, cujo propósito é reunir 
os resultados da investigação, realizando a sua transposição para a lógica e 
linguagem jurídica. Como resultado dessas mudanças coube à polícia muito 
mais do que simplesmente levantar indícios de provas para auxiliar a decisão 
do promotor de processar (Misse, 2010; Vargas & Nascimento, 2010). Prática já 
arraigada anteriormente e que encontrou terreno fértil, particularmente no 
tribunal de inquisição, o emprego da confissão em busca da verdade real,22 
consolidou-se como tradição e como principal ferramenta de investigação da 
polícia (Lima, 1989, 2008).

Considerar essas permanências tampouco nos deixa ignorar as mudan-
ças provocadas pelos movimentos sociais, em particular aqueles de repúdio à 
tortura. Na década de 1980 a criminalização da tortura ganhou importância com 
a convenção da ONU contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos e degradantes, determinando que estados signatários adotassem a 
criminalização em sua legislação. No Brasil, o movimento constituinte logrou 
criminalizar a tortura na Constituição de 1988, tornando a sua prática crime 
inafiançável e insuscetível de indulto ou anistia. A sua criminalização em lei 
específica foi instituída em 1997. Além da criminalização, outro movimento 
importante tem sido o da educação dos operadores da segurança pública em 
direitos humanos. Contudo, essas mudanças nas leis e também nas orientações 
governamentais continuam distanciando-se das práticas e são de pouco im-
pacto na medida em que quase não trazem custos efetivos para os que violam 
garantias de direitos e liberdades civis.

O problema é que a prática de tortura para obtenção da confissão é ainda 
vista, não apenas por policiais, mas também por uma importante parcela da 
população, como método de trabalho justificado para o controle do crime.23 À 
dificuldade de se punir a tortura e ao apoio social à prática, somam-se os padrões 
dos crimes violentos que não permitem facilmente a obtenção de testemunhos, 
a falta de qualificação da polícia em técnicas de investigação e a pressão para 
“mostrar serviço”, este sendo medido, mais recentemente, com base em índice 
quantitativo de produção de inquéritos policiais (Vargas & Nascimento, 2010). 
Se a confissão é uma prova hoje considerada de valor relativo pelo discurso 
jurídico, na prática policial ela continua sendo elemento central. E é na impor-
tância dada à confissão que se integra a tortura (Lima, 1994).

É sobre a centralidade da confissão na investigação policial e sobre a 
transformação da confissão em peça-chave nos relatos escritos que irão com-
por o inquérito policial que irei desenvolver, a seguir, a segunda parte do meu 
argumento.
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TORTURA E CONFISSÃO NA CONSTITUIÇÃO DA FATICIDADE JURÍDICA

A constituição da faticidade jurídica tem sido, ao longo dos anos, o meu principal 
interesse de estudo (Vargas, 2000; 2004; 2007). Tenho centrado minha investi-
gação no processo de construção social e institucional do crime (desde a etapa 
policial até a judiciária) e refletido sobre a importância dos relatos escritos na 
constituição do fato jurídico. Em meu primeiro estudo, escolhi trabalhar com 
os crimes sexuais porque neles a faticidade aparece de maneira particular. Em 
geral, conta-se com poucas versões originais sobre o acontecimento: apenas a 
da vítima, e com menor frequência, sua versão e do agressor. Além disso, são 
muitas as dificuldades para a comprovação da materialidade, tendo em vista 
que, na maioria das vezes, os exames não são conclusivos. 

O questionamento da própria existência do evento, enquanto crime, 
singulariza boa parte dos casos de crimes sexuais. Isso ocorre nas situações em 
que a vítima e o agressor se conhecem e resulta, na polícia, na produção de uma 
verdade negociada, reconhecida como dependente das versões apresentadas 
pelas partes. Um outro padrão de ocorrência é aquele que envolve desconhecidos 
acusados de agressões sexuais consideradas graves pela lesão ou pelo resultado 
que provocam. Nesses casos, a busca da verdade visa atingir a “verdade real” e 
volta-se para produção de provas (Vargas, 2000; 2004). 

Ilustra este padrão uma tentativa de estupro ocorrida com uma jovem 
de quinze anos, cujo desenrolar acompanhei desde o registro da queixa até a 
sentença. A acusação recaiu sobre dois indivíduos. O rito de reconhecimento dos 
agressores não foi decisivo, tendo em vista que, como explicou a vítima, a luz 
e as circunstâncias não permitiram que ela os visse direito. Um dos acusados 
chegou algemado à delegacia e lá permaneceu até ser levado preso para outro 
distrito. E o outro, que compareceu escoltado por policiais e acompanhado de 
seu chefe no banco em que trabalhava, acabou sendo liberado para voltar no 
dia seguinte munido de provas. O rapaz do banco não foi indiciado. Já o que fora 
preso, de acordo com as policiais da delegacia pesquisada, ao ser levado para 
outro distrito, foi torturado e acabou confessando a tentativa de estupro.24 Pos-
teriormente, foi interrogado e seu depoimento registrado no inquérito policial.

Narrativas de torturas, ocorridas em delegacias de polícia visando obter 
a confissão de supostos criminosos, são comuns e constituem os casos mais 
recorrentes desta prática hoje no Brasil.25 O perfil dos torturados, assim como no 
passado, é o das classes populares, concentrado, atualmente, em jovens vivendo 
em condições socioeconômicas precárias, de baixa escolaridade, pretos e par-
dos.26 Contudo não é fácil conhecer a magnitude destas práticas na atualidade, 
tendo em vista tratar-se de um evento de difícil visibilidade e registro. Dentre 
outros porque a maior perpetradora da tortura, a polícia judiciária, é também a 
principal responsável pela sua apuração, hoje tipificada no Código Penal como 
crime inafiançável (Jesus, 2009). No crime de tortura, assim como nos crimes 
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sexuais, fica a palavra da vítima contra a do acusado que, neste caso, e isto faz 
toda a diferença, é agente do Estado.

Os primeiros estudos etnográficos que abordaram o emprego da tortura 
na polícia civil mostraram como ele é instrumental para o trabalho da inves-
tigação. A tortura permitiria aos policiais solucionarem crimes de forma mais 
econômica (Paixão et al., 1992), de tal maneira que, quando  não fosse possí-
vel utilizá-la, muitos inquéritos policiais ficariam sem solução (Lima,1994). A 
ameaça de seu emprego funcionaria também como pressão para se negociar, 
de maneira ilegal, a não criminalização da ocorrência (Mingardi, 1992). Nessa 
negociação de “mercadorias políticas” os policiais valer-se-iam da autoridade 
que lhe é conferida pelo Estado para a satisfação de seus interesses privados 
(Misse, 1999). Assim, violência e corrupção não seriam desvios, mas atividades 
rotineiras do universo policial (Mingardi, 1992).  

Para proceder à investigação, de maneira a descobrir criminosos poten-
ciais e distingui-los de trabalhadores respeitadores da lei, a polícia decidiria 
com base em uma “ética”, desenvolvida internamente, ancorada em um código 
cultural evolucionista (Lima, 1989: 75) ou em uma “lógica em uso” (estereótipos 
formulados organizacionalmente), que permitiria a “tradução da lei” em cate-
gorias morais (Paixão, 1982). São elas que orientariam as decisões sobre quem 
e em que situação seria conveniente ou não torturar. Disto resultaria a variação 
desta prática conforme tipos penais e a posição social do réu.

Foi dito que a tortura desenvolveu-se, como prática legal, em razão da 
importância dada à confissão para a produção da prova no sistema continental. 
Desfeita a sua áurea de legalidade, a tortura mantém-se atrelada à confissão, 
agora justificada pela sua instrumentalidade. Diante da dificuldade de se men-
surar esta prática, qual seria então o peso da confissão nos procedimentos de 
investigação hoje no Brasil?

Recentemente, em pesquisa nacional realizada sobre o inquérito po-
licial em cinco capitais brasileiras,27 observamos, para Belo Horizonte e com 
base em informações levantadas em processos de homicídios dolosos, que os 
indícios de “provas” eram obtidos essencialmente por meio de testemunhos e 
pela confissão do réu.28

Os dados etnográficos e as informações dos processos indicaram também 
ser rara a atividade investigativa que faça uso de meios mais modernos de in-
vestigação. Ao tratar os dados dos inquéritos bem-sucedidos, que se tornaram 
processos, identificamos um percentual muito baixo desses documentos com 
perícia de local do crime ou outros tipos de perícias tecno-científicas. Nessa 
mesma direção, observamos um baixo número de “diligências externas” reali-
zadas no decorrer do processo investigativo, fato também revelador da falta de 
investigação (Vargas & Nascimento, 2010).  

Além da ênfase dada ao depoimento de testemunhas, em detrimento 
da coleta e análise de provas técnicas, o que mais nos chamou a atenção, nos 
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processos analisados em que foi possível obter a informação, foi o alto percen-
tual de homicidas confessos:

Tipos de procedimentos Média por Inquérito

Perícias 2,5

Diligências externas 3,5

Depoimentos de testemunhas 7,0

Tipos de procedimentos nos inquéritos de processos de 
homicídios dolosos BH/MG (1985-2003)
Fonte: TJMG/NESP-FJP/UFMG-CRISP.

Nos inquéritos analisados verificou-se que em 80% dos casos houve a 
confissão do suspeito. É aqui que aparece, com mais clareza, a prática policial de 
formar a culpa, que era judiciária no passado e que, no Brasil, é desempenhada 
pela polícia e posteriormente repetida no momento da instrução criminal.29 De 
fato, a pesquisa mostrou que a polícia não se contenta em apenas verificar se 
há elementos suficientes para que o Ministério Público possa fazer a acusação, 
mas busca já formar a culpa, ainda que apenas na fase de investigação e o faz, 
primordialmente, por meio de testemunhos e da confissão do réu.

Seguindo nessa mesma direção, procedemos à análise do tempo gasto 
no processamento, de maneira a obter indicações sobre a ordem dada a estes 
procedimentos e o resultado deste ordenamento. Para realizá-la delimitamos 
alguns marcos temporais: o fato ou o seu registro  (t1), a abertura do inquérito 
(t2), o interrogatório do suspeito (t3) e o encerramento do inquérito (t4), con-
forme disposto na figura que se segue.   

Fonte: Vargas & Nascimento (2010).
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Em média, dois dias se passam entre o registro da ocorrência e a abertura 
do inquérito policial. Após o início das investigações, cerca de 21 dias, em mé-
dia, se passam até que o suspeito do crime seja interrogado e seu depoimento 
tomado pela polícia. Do interrogatório desse suspeito até o encerramento do 
inquérito, passam-se, em média, 245 dias. 

Isso nos levou a inferir que, nos inquéritos bem-sucedidos, o processo 
da investigação chega muito rapidamente a um suspeito do crime de homicí-
dio e, em geral, obtém a sua confissão, posteriormente registrada nos autos do 
interrogatório. Como foi observado desde os primeiros estudos etnográficos 
realizados sobre o tema no Brasil: primeiro identifica-se o suspeito para depois 
reconstituir a sua culpa.30

A confissão tem servido assim de orientação e de elemento-chave para 
fazer progredir o processo de formação da culpa. Com base nela obtém-se e se 
seleciona as provas materiais e é definido quem mais interrogar ou que infor-
mação levantar. 

Por outro lado, leva-se muito tempo para a reunião dos registros teste-
munhais e técnicos que corroborem ou que se adaptem à confissão ou mesmo 
que venham a ganhar força como elementos de prova, independentes desta. Isto 
porque o resultado da investigação deve ser articulado a princípios e procedi-
mentos definidos nos códigos e transposto por escrito para o corpo dos autos 
de investigação, de maneira a atender à tradição secular, presente em nossa 
cultura jurídica e política, de tudo registrar, atestar a veracidade e arquivar em 
cartórios. Desta tradição decorre que o escrivão acaba assumindo um papel 
fundamental no processo de elucidação do crime e na própria condução dos 
inquéritos policiais, ficando a atividade burocrática e cartorial privilegiada em 
detrimento da atividade investigativa.

DAS PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO AO INQUÉRITO POLICIAL

A confissão como principal critério de produção da “verdade real”, configura-se 
no Brasil como uma espécie de tradição ou crença de longa duração que tem 
legitimado, dentre outras, a prática de tortura em processos investigativos. Este 
tema, pioneiramente tratado por Roberto Kant de Lima31 merece, a meu ver, ser 
melhor compreendido. Meu esforço nessa direção também segue a indicação 
para atentar para a transposição das práticas policiais para a lógica reconstruída 
do relato (Paixão, 1982).32 

Assim, tem me parecido significativo captar como os “indícios” de provas 
são construídos e como os relatos escritos e juridicamente orientados vão crian-
do mundo (fatos) e ao mesmo tempo apresentam esses fatos como se fossem 
propriedade de algo e não produzidos por alguém. 

Uma leitura mais detalhada dos relatos do inquérito policial levou-me 
a discutir a natureza das descrições ali empreendidas e as práticas adotadas 
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pela polícia para conferir objetividade e faticidade a essas descrições (Vargas, 
2000). Uma delas é tomar distância no reportar da narrativa do outro. E para 
isso, é empregado o discurso indireto, o uso do conectivo “que”, da terceira 
pessoa, do tempo passado ou de advérbios. Uma menor distância no reportar 
da narrativa pode também indicar que o descrito foi considerado crível por 
quem enuncia. Outra prática significativa consiste em reconhecer, interpretar 
e pinçar, dentro de narrativas singulares, trechos traduzidos para os relatos es-
critos que buscam apresentar uma descrição do evento compatível com aquela 
que o crime deve ter.33

Mas há ainda aquilo que não aparece no relato e que, no entanto, é 
decisivo na constituição da faticidade, qual seja, as interpretações policiais 
sobre ordem e desordem, as categorizações e tipificações que as orientam e que 
definem as escolhas feitas sobre o que e quem vai ser interrogado ou ouvido, 
privilegiando certas versões em detrimento de outras. Também estão ausentes 
do relato os métodos (de trabalho) utilizados para obtê-lo, com destaque para 
aqueles, como a tortura ou a pressão psicológica, empregados para a obtenção 
da confissão do indivíduo contra a sua vontade. 

É na transposição das práticas de investigação para os relatos juridica-
mente orientados do inquérito policial, tais como auto de prisão em flagrante 
delito, auto de qualificação e interrogatório, auto de tomada de depoimento e 
relatório final que um relato coerente sobre o crime e sua autoria vai sendo 
construído, constituindo a faticidade do crime, atestada em cartório. E isto 
é feito por uma autoridade (o delegado) que é responsável, de um lado, pela 
realização ou condução da investigação na busca da determinação da autoria 
e da materialidade e, de outro, pelo controle da legalidade dos procedimentos 
empregados na investigação.

Assim, na transposição das práticas de investigação para os relatos do 
inquérito policial, os métodos empregados para decidir sobre o que realmente 
aconteceu e que foram decisivos para constituir “os fatos” muitas vezes desa-
parecem. Especialmente se ilegais, estes estarão ausentes dos textos, embora 
tenham sido fundamentais para a constituição daquilo que possa a vir a ser  
considerado como prova.

Como já ressaltado, a investigação, no modelo brasileiro do inquérito 
policial, não se restringe ao levantamento de indícios de prova. Se assim fosse, 
não seria necessária a busca da confissão e muito menos usar da violência física 
ou psicológica para obtê-la. Bastaria apresentar o que foi apurado ao promotor 
que decidiria ou não pela acusação.  Mas o que a polícia faz, de fato, ao indiciar, 
é antecipar a formação da culpa, ainda na fase de investigação, buscando cons-
tituir provas (e não somente as não repetíveis), mesmo que essas não venham 
a ter valor de prova reconhecido posteriormente. 

Relatos e descrições policiais buscam conferir caráter de prova, mais do 
que de indícios aos eventos e são elaborados nos autos do inquérito policial, 
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muitas vezes sem a atuação da defesa, entranhados aos processos e amplamente 
utilizados nas fases posteriores de instrução judicial e de sentença. Tudo isso 
representa uma séria ameaça aos direitos do investigado. Por outro lado, basta a 
invalidação de um elemento importante para que toda a faticidade se desfigure 
e meses e não poucas vezes, anos passados da instauração do inquérito, ele seja 
simplesmente arquivado. Isso pode acarretar, como consequência, a acusação 
infundada de inocentes, como também permitir que casos de culpabilidade 
considerada notória escapem das malhas da polícia e da justiça.

Assim, relatos escritos não se prestam apenas a apresentar as versões 
dos envolvidos devidamente traduzidas para a linguagem jurídica. Ao encadear 
e ordenar os elementos que reconstituem “o que foi que aconteceu”, esses re-
latos tornam-se decisivos na elaboração da faticidade do crime. Nesse sentido, 
o inquérito policial desempenha um papel fundamental na permanência da 
confissão, mesmo contra a vontade do réu, na medida em que permite apre-
sentar a investigação como deveria ser e não como foi efetivamente realizada. 

Na atualidade, o inquérito policial vem perdendo legitimidade e um aca-
lorado debate e várias propostas de reforma ou de extinção desse instrumento 
vêm sendo aventadas. Há mais de dez anos tramitam no Congresso Nacional 
propostas de simplificação da investigação criminal sem, entretanto, alcançar 
nenhum resultado.34 Diversos fatores concorrem para a sua permanência. Um 
deles, particularmente importante, é a crença epistemológica de que se pode 
atingir e se deve buscar a “verdade real” (este estranho pleonasmo elaborado 
pela dogmática jurídica brasileira). A simplificação da fase investigatória pre-
judicaria essa busca. 

CONCLUSÃO

Os textos produzidos na fase policial buscam a elucidação do “fato”, “do que 
aconteceu realmente”, “da verdade” e geralmente contêm diferentes pontos de 
vistas, muitas vezes conflitantes. Mas a “verdade” das partes deve ser abando-
nada em proveito da “verdade real”. Do mesmo modo, os códigos em vigor no 
Brasil abraçam uma concepção de verdade “a ser descoberta” e não de verdades 
socialmente produzidas.  A ideia de verdades produzidas é negada na dogmática 
jurídica da busca da “verdade real” e também no famoso bordão do processo 
penal brasileiro “o que não está nos autos não existe no mundo”. Embora este 
último possa induzir a pensar o contrário, o que nele está implícito é a ideia 
de que para constar dos autos, a reconstituição da “verdade real” precisa seguir 
procedimentos formais atestados por escrito por uma autoridade legal.35

 A polícia, ainda que defenda a crença na possibilidade de obtenção 
da verdade por meio de procedimentos científicos de investigação, na prática, 
quando da administração das disputas que demandam a pesquisa da verdade, 
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continua a realizar a investigação por meio da confissão e dos testemunhos 
que os próprios juristas denominam de “prostituta das provas”.

Finalmente, parece-me importante ressaltar que a permanência da tor-
tura como critério de produção da verdade não parece constituir uma exceção, 
um desvio, mas talvez uma crença epistemológica de longa duração. Tal crença 
não é diferente daquela que almejava alcançar uma verdade quase divina que 
abriu caminho no passado para o uso legal da tortura, como método de produ-
ção de provas. Outra crença epistemológica informou a interpretação de John 
Luccock, a de que a verdade é intersubjetiva, resultado da troca de pontos de 
vistas, embora referentes a evidências empíricas produzidas por investigação 
competente sobre “o que foi que realmente aconteceu”.

Artigo recebido para publicação em abril de 2012.
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 NOTAS

*  Michel Misse, com a generosidade intelectual que lhe é 
característica, debateu comigo o tema desenvolvido nestas 
páginas e fez inúmeras sugestões ao texto. Também desfru-
tei, como tem sido com os meus escritos ao longo dos anos, 
dos comentários e críticas de Léa Carvalho Rodrigues. 

1 A obra de John Luccock Notes on Rio de Janeiro and the South-

ern parts of Brazil taken during a residence of ten years in that 

country, from 1808 to 1818 foi publicada em Londres, em 1820. 
No Brasil, a obra foi intitulada Notas sobre o Rio de Janeiro e 

partes meridionais do Brasil e publicada pela Martins Editora, 
em 1942; nova edição ocorreu em 1975. O presente texto 
baseou-se na obra original e na reedição de 1975.   

2  A Intendência Geral de Polícia criada pela corte portuguesa 
recém-chegada tinha atribuições muito amplas, tal como 
era próprio à polícia da época, responsável pela boa ordem 
(Neocleous, 2000). Estas eram relacionadas ao policiamento 
e à investigação, mas também à administração, abasteci-
mento e iluminação da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro 
intendente a ocupar o cargo, Paulo Fernandes Vianna era 
desembargador da Relação do Rio de Janeiro, reunia, como 
era próprio daquele tempo, poderes administrativos e ju-
diciais (Holloway, 1997). 

3  Ministro era expressão que designava os magistrados ou 
juízes letrados. 

4  Segundo alguns autores (Parry, 1975), vigia na Inglaterra 
a tortura extra-processual, “la peine forte et dure” [a pena 
forte e dura] que pressionava o acusado até a morte, bus-
cando obrigá-lo a aceitar o julgamento. Naquele momento, 
o julgamento requeria o consentimento do acusado e este 
poderia optar por dele ficar isento de maneira a preservar 
o seu nome, bens e a presunção da sua inocência. Langbein 
(2006:77), entretanto, distingue a tortura para obtenção da 
confissão de outras formas estatais de infligir dor. Para o 
autor, esta não se confundiria nem com a pena forte e dura 
e nem com sanções aflitivas. Embora considere que tais 
formas de infligir dor tenham aberto o caminho para que 
se instalasse a tortura judicial.

em busca da “verdade real”: tortura e confissão no brasil ontem e hoje



255

5  O uso legal da tortura era previsto apenas para crimes de 
pena capital. Esta também não era utilizada em mulheres, 
crianças, velhos, doentes etc. Médicos ou cirurgiões acom-
panhavam as sessões para atestar o estado de saúde do 
investigado. Buscava-se limitar o seu uso a casos com alta 
probabilidade de o acusado ser culpado. 

6  Tanto o sistema continental do inquérito quanto o sistema 
do trial by jury da common-law sucederam aos ordálios (julga-
mentos baseados em testes e provas em que se manifestaria 
a intervenção divina) e teriam por origem comum o inquest 
(Lima, 2009). Entretanto, segundo Langbein (2006), o sistema 
continental apresentaria, naquele momento, uma evolução 
não só em relação aos ordálios, quanto à common-law, de 
origem inglesa. Isto porque, enquanto no sistema conti-
nental a decisão é alcançada com a soma quantitativa de 
provas, na common-law a decisão decorreria do arbítrio do 
júri. Assim, uma decisão do júri, de pena capital, poderia se 
dar com base em provas que no sistema continental sequer 
levariam a justificar o emprego da tortura. A este respeito, 
ver também Ribeiro (2004: 195). 

7  A partir dos séculos XVIII e XIX, tanto o sistema continen-
tal quanto o sistema de trial by jury irão sofrer mutações 
que condicionarão as suas formas atuais. A regra das duas 
testemunhas e a tortura legal serão abandonadas e várias 
características do sistema da common-law serão incorpora-
das à tradição continental, especialmente aquelas voltadas 
para as garantias do acusado. Diversas reformas darão ori-
gem ao sistema adversarial anglo-americano que também 
incorporará elementos do sistema continental. Permanece-
rá, entretanto, a característica definidora que os distingue: 
buscar, no primeiro caso, e não buscar, no segundo, uma 
verdade imanente. 

8  Que o emprego da tortura para a apuração de um evento 
pudesse levar facilmente ao erro ou ao engano, sendo a 
sua funcionalidade discutível, era fato amplamente aceito 
e reconhecido. Até mesmo o manual de inquisidores faz 
referência a esta questão: “Hombres pusilanimes hay que 
al primer dolor confiesan hasta delitos que no han come-
tido; otros valientes y robustos aguantan los mas crueles 
tormentos” (Eymeric, 1974). 
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9  A tese defendida por Langbein, de maneira independente, 
vai na mesma direção da de Foucault para explicar as mu-
danças no sistema de punição, tanto em relação ao inex-
pressivo papel das reformas iluministas, como à emergência 
de novas formas de castigo. Contudo, a interpretação de 
Langbein centra-se na mudança dentro do sistema penal 
e, mais especificamente, em relação à lei da prova. Isso, 
em uma perspectiva de longa duração. O que, por um lado, 
diferencia a sua análise da de Foucault e, por outro, a apro-
xima da de Elias (1996), na medida em que privilegia, em 
sua análise, como o processo de centralização do Estado foi 
permitindo uma maior profissionalização e discricionarie-
dade dos agentes do judiciário.

10 O artigo 179 da Constituição de 1824 aboliu “os açoites, 
a tortura, a marca de ferro quente e todas as mais penas 
cruéis”. Entretanto, o Código criminal de 1830 previa penas 
de açoites e a submissão a ferro para escravos, só definiti-
vamente abolidas no Código Penal de 1890 (Jesus, 2009: 72).

11 É o que nos sugerem o teor das acusações presentes no 
Processo e os interrogatórios em que réus foram submetidos 
à tortura registrada em seguida aos “despachos” justifican-
do o seu uso: “Visto o Decreto de sua Magestade por que 
hé servido mandar se possão dar tormentos a estes Reos, 
e vista a prova que rezulta, e forma com qué respondeo o 
Reo [...] e estar em termos, supposta a gravidade do delic-
to de ser mettido a tormento, mandão que ao dito Reo se 
dem dous tratos espertos, se tanto poder tolerar a juizo do 
cirurgião, a fim de que declare a verdade pelo que respeita 
a Terceiros” (Azevedo, 1921: 84).

12 Nos autos da devassa consta que o principal “tormento” 
a que foram submetidos os inconfidentes foi ficarem no 
“segredo”, isto é, presos e incomunicáveis por um decurso 
de tempo muito maior do que aquele permitido legalmente, 
dentre outros, devido à confusão decorrente da instalação 
de duas devassas, uma em Minas e outra no Rio de Janeiro. 

13 Apesar das Ordenações Filipinas preverem a morte para 
uma série enorme de crimes, dentre eles, o furto, elas só era 
excepcionalmente aplicadas, particularmente nas colônias 
onde a administração da justiça era bastante autônoma em 
relação à metrópole (Hespanha, 1994).
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14 Um caso famoso em que a Justiça valeu-se da tortura para 
obtenção da confissão é o de Isidoro, um garimpeiro pardo, 
ex-escravo, que viveu no Distrito Diamantino e, em 1809, 
foi preso e torturado até a morte por Manuel Ferreira da 
Câmara Bitencourt e Sá – o intendente Câmara –, para que 
confessasse como se dava o seu comércio de diamantes. A 
este respeito, ver Souza, (2004). 

15 No primeiro terço do século XIX a população brasileira 
cresceu rapidamente. Aumentou a imigração de brancos, o 
número de negros trazidos pela escravidão foi o mais ex-
pressivo até então e a população mestiça ganhava cada vez 
mais visibilidade. Assim, nas cidades brasileiras e no Rio de 
Janeiro em particular, não se tratava somente da existência 
de um lupemproletariado, tal como afirmou Charles Boxer 
(2002), mas também de uma espécie de baixa classe média 
formada de negros livres, mestiços e brancos (Silva, 2011).

16 Theodor von Leithold e seu sobrinho Ludwig von Rango, 
assim como muitos outros viajantes, vieram para o Rio 
de Janeiro alguns anos depois da transferência da Corte 
portuguesa. Após uma curta permanência de menos de um 
ano regressaram à Europa, ainda em 1820.

17 Interessante observar que, na tradição anglo-saxã, o recla-
mante tem um papel primordial na definição da atuação 
da polícia e o seu testemunho da situação é considerado a 
melhor evidência do ocorrido (Black,1971).

18 Na classificação de Ramos os “anjinhos” são descritos como 
“instrumentos de suplício, como o vis-à-pression das colônias 
francesas e inglesas que prendiam os dedos polegares da 
vítima em dois anéis que comprimiam gradualmente por 
intermédio de uma pequena chave ou parafuso. Era um 
suplício horrível que os senhores usavam quando queriam 
obter à força a confissão do escravo, incriminado em uma 
falta” (1949:108-109).

19 Organização de presidiários criada no Rio de Janeiro, no 
final dos anos 1970, notabilizada depois pela disputa pelo 
controle do tráfico de drogas na cidade (Misse,1999).

20 Depoimento de Francisco Viriato Correa, o Japonês, a Ge-
raldo Carneiro (1996).

21 Segundo Thompson (1975), na Inglaterra do século XVIII 
foi feito um enorme esforço para se projetar uma imagem 
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da classe dominante como sujeita também ao domínio das 
leis. Nesse contexto, ganhou legitimidade até mesmo uma 
lei extremamente cruel e punitiva como a “lei negra”.

22 A verdade real no direito brasileiro é um termo utilizado 
para se distinguir da verdade formal produzida pelas partes 
que opera no processo civil brasileiro. Porque o processo 
penal baseia-se na verdade real, os juízes podem mandar 
incluir nos autos tudo que pode interessar ao processo, de 
maneira a formar o seu livre convencimento (Lima, 1989: 67).

23 Em pesquisa de vitimização realizada pelo Instituto de Es-
tudos da Religião (Iser), na região metropolitana do Rio de 
Janeiro, em 1996, mais de 40% dos entrevistados afirmaram 
que concordam ou tendem a concordar que a polícia possa 
se utilizar de recursos ilegais para obter a confissão de sus-
peitos (CPDOC-FGV/Iser, pesquisa “Lei, justiça e cidadania”, 
1997). Pesquisa nacional sobre valores e comportamentos 
realizada em 2008 pela Nova S/B em parceria com o Ibope 
detectou que um em cada quatro brasileiros acima de 16 
anos usaria a tortura para obter informação de um suspeito. 
Disponível em <http://www.novasb.com.br/noticia/2008/>. 
Acesso em 30 jan. 2012.

24 Desde 1990, a prisão para a averiguação de crimes hediondos 
foi legalizada na modalidade de prisão temporária (Vargas, 
2000). Sua função permanece a mesma da prisão correcio-
nal ou para averiguação que era ilegal, porém largamente 
utilizada.

25 Ver relatório final da Campanha Nacional Permanente de 
Combate à Tortura e à Impunidade, Movimento Nacional 
de Direitos Humanos (2004: 36).

26 Ver relatório final da Campanha Nacional Permanente de 
Combate à Tortura e à Impunidade, Movimento Nacional 
de Direitos Humanos (2004: 40).

27 A pesquisa sob a coordenação nacional de Michel Misse 
resultou em livro (Misse, 2010). Realizada em Brasília, Rio 
de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte, a investi-
gação teve por objetivo compreender o papel e a função que 
o inquérito policial assume no processamento de crimes 
no Brasil.

28 Em Belo Horizonte, optamos por centrar os nossos esforços 
de pesquisa em uma delegacia especializada na investigação 
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de homicídios e também trabalhamos com uma base de 
dados do Núcleo de Estudos de Segurança Pública (Nesp), 
da Fundação João Pinheiro, organizada a partir de informa-
ções coletadas em 124 processos de homicídios dolosos já 
baixados e arquivados no Tribunal de Justiça/MG. Trata-se 
de processos com sentenças já “transitadas em julgado” e 
cujo fato original se deu entre 1985 e 2003 (Vargas & Nas-
cimento, 2010). 

29 Segundo o direito penal brasileiro, a instrução criminal é a 
fase do procedimento penal em que são reunidas as provas 
que irão subsidiar a decisão do juiz. Nela manifestam-se 
ambas as partes, atendendo ao princípio do contraditório 
e da ampla defesa.

30 Para ter sucesso, o inquérito começa de trás para frente com 
a detenção do suspeito (Paixão, 1982; Mingardi,1992). Essa 
forma de investigação é típica de um sistema inquisitorial 
em que primeiro presume-se a culpa do investigado para 
depois buscar-se provas para a sua condenação (Lima, 1989). 

31 Para Roberto Kant de Lima, as práticas policiais atuais no 
Brasil são típicas de sociedades hierárquicas, tradicional-
mente marcadas por seu caráter inquisitorial. Essa tradição 
teria origem do Tribunal do Santo Ofício Português que 
buscava a constante autoacusação do réu e empregava a 
tortura para extrair a sua confissão (Lima,1999: 17) . 

32 Segundo Antônio Luiz Paixão, a lógica em uso dos policiais 
é mais informada por ideologias e estereótipos formulados 
organizacionalmente (tipificações profissionais) do que por 
categorias legais. É ela que orienta a ação dos policiais em 
suas atividades rotineiras (Paixão, 1982: 64).

33 Não é prerrogativa da polícia lançar mão de relatos e de 
descrições para a constituição da faticidade, do que foi que 
aconteceu, em seu campo de atuação. A antropologia e a 
sociologia interpretativas, particularmente a etnometodolo-
gia, chamaram a atenção para a importância dessa prática 
na produção de conhecimento nas suas áreas.

34 Destaca-se o PL 4.209/2001 que propôs modificações no 
texto original do Código do Processo Penal relativo à in-
vestigação criminal. Este foi elaborado por uma comissão 
de juristas que propuseram retirar da investigação o seu 
caráter cartorial e burocrático, visando a sua simplificação.
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35 A necessidade de certificação por documentos escritos já 
era central na Europa moderna e em suas colônias e consti-
tuiu o que foi denominado de “civilização do papel selado” 
(Hespanha,1994). Ancorada na atestação da legalidade dos 
procedimentos, sua centralidade permanece em países 
influenciados por essa tradição.

 Ilustrações

1.  Gravura representando a aplicação dos “anjinhos”, repro-
duzida a partir da Constitutio Criminalis Theresiana (Lei de 
processo criminal na Áustria em 1769) em formato digital. 
Disponível em <http://archive.org/stream/ConstitutioCri-
minalisTheresiana1768/Constitutio_Criminalis_Theresia-
na-1768-complete#page/n366/mode/1up>. Acesso em 3 nov. 
2011.

2. Esmagadores de mãos: uma das peças que seriam levadas 
a leilão em Paris em 3 abril de 2012. O leilão de 350 ins-
trumentos de tortura pertencentes à coleção de Fernand 
Meyssonnier, carrasco oficial na Argélia, foi suspenso após 
protesto de organizações de direitos humanos (Le Monde, 
30 de março de 2012). Disponível em <http://www.lemonde.
fr/societe/article/2012/03/30/la-vente-aux-encheres-d-ins-
truments-de-torture-est-suspendue_1678544_3224.html>. 
Acesso em 5 abr. 2012.

3. Réplica em madeira e ferro de esmaga-polegares (a foto 
foi feita pela autora no Palacio de la Inquisición, Museo 
Histórico de Cartagena de Indias, Colômbia).
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Resumo: 
Meu ponto de partida, neste ensaio, são as diferenças nas 
formas de investigação no Brasil e na Inglaterra analisadas 
com base em um relato de um viajante estrangeiro do sé-
culo XIX contendo a visão do autor sobre a administração 
da justiça na cidade do Rio de Janeiro informada pela expe-
riência de um furto. Nele procuro mostrar a permanência 
e persistência de uma crença epistemológica sobre o valor 
da confissão e da tortura que ainda informam as práticas 
de produção da verdade no Brasil contemporâneo. Uma 
das razões desta permanência é a investigação poder ser 
apresentada, nos relatos juridicamente orientados, como 
ela deveria ser e não como ela é realizada efetivamente. Este 
achado tem implicação para o debate atual sobre a neces-
sidade de simplificação da investigação criminal no Brasil.

Abstract:
The starting point of this essay are the differences in the 
forms of inquiry in Brazil and England based on a report 
of a foreign traveler of the nineteenth century containing 
the author’s view on the administration of justice in the 
city of Rio de Janeiro informed by his experience of a theft. 
I point to the remarkable permanence and persistence of 
an epistemological belief in the value of confession and 
torture to obtain evidence, which still informs the produc-
tion practices of truth in contemporary Brazil. One of the 
reasons of this permanence is that in the juridical records, 
investigation can be presented as it should have been car-
ried out and not as it was actually done.

Palavras-chave:  
Tortura; Polícia; Confissão; 

Inquérito Policial; Brasil.

Keywords:
Torture; Police; Confession;

Inquest Report; Brazil. 
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AS CIÊNCIAS SOCIAIS NO BRASIL: 
ESTUDO REALIZADO PARA A CAPES POR 
L. A. COSTA PINTO E EDISON CARNEIRO

Antonio Brasil Jr.

O texto que o leitor tem em mãos, ou melhor, o seu primeiro capítulo, não é 
uma manifestação isolada. Poderíamos colocá-lo ao lado de uma série de outros 
textos que, na década de 1950, procuraram realizar um balanço da produção 
sociológica em vias de institucionalização em universidades, fundações, ins-
titutos, centros de pesquisa etc. Neste sentido, o relatório elaborado por Luiz 
A. Costa Pinto a pedido da recém-criada Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo secretário-geral era Anísio Teixeira, 
pode ser comparado a outras publicações de natureza similar, como os artigos 
de Florestan Fernandes que foram reunidos na primeira parte de A sociologia no 

Brasil (1977), o verbete “A sociologia no Brasil” (1959) redigido por Antonio Cân-
dido para a Enciclopédia Delta-Larousse,1 ou, ainda, embora noutra chave, alguns 
livros de Guerreiro Ramos, como Cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo (1954).

Por motivos de espaço não é possível reproduzir na íntegra o relatório As 

ciências sociais no Brasil. Por isto, selecionamos apenas o seu primeiro capítulo, 
intitulado “Os estudos sociais e a mudança social no Brasil”, que condensa a 
problemática discutida no texto como um todo. Embora esta escolha possa 
parecer arbitrária, já que o livro contém mais dois capítulos escritos por Costa 
Pinto e toda uma segunda parte elaborada por Edison Carneiro,2 o próprio autor 
nos permite justificá-la. Em La sociología del cambio y el cambio de la sociología 
(1963), livro publicado alguns anos depois na Argentina,3 este capítulo reapa-
rece (e somente este) com o título “Las ciencias sociales y los cambios sociales 
en el Brasil”, integrando um contexto problemático mais amplo a respeito das 
transformações da Sociologia na América Latina. Assim, ainda que a leitura 
isolada do primeiro capítulo de As ciências sociais no Brasil não substitua a lei-
tura do relatório como um todo, ela permite perfeitamente dar conta tanto da 
perspectiva de Costa Pinto quanto de suas especificidades no conjunto dos 
“balanços” publicados na década de 1950.4

Embora não seja o caso de reconstruir aqui a trajetória de Costa Pinto,5 
alguns elementos são imprescindíveis para conferir inteligibilidade ao relató-
rio encomendado pela CAPES. Em primeiro lugar, não se trata exatamente da 
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primeira vez que os três intelectuais envolvidos na fatura deste relatório, Costa 
Pinto, Edison Carneiro e Anísio Teixeira, cooperam entre si. Além da origem 
geográfica comum – inúmeros intelectuais baianos foram decisivos para a his-
tória das ciências sociais no Rio de Janeiro (Oliveira, 1995b) –, eles já haviam se 
engajado em algumas experiências coletivas de pesquisa. Em relação a Costa 
Pinto e Anísio Teixeira, o primeiro foi designado pelo último para ser, ao lado 
de Charles Wagley e de Thales de Azevedo, um dos coordenadores do projeto 
Universidade de Columbia/Estado da Bahia, pioneiro no âmbito dos chamados 
“estudos de comunidade”. Esta parceria, mesmo que noutra direção, seria pouco 
tempo depois reeditada também no Centro Brasileiro de Estudos Educacionais 
(CBPE) (Consorte, 1999). Já no que tange à relação entre Costa Pinto e Edison 
Carneiro, ambos já tinham trabalhado na pesquisa sobre as relações raciais no 
Rio de Janeiro, patrocinada pela Unesco, e Carneiro foi decisivo não só por suas 
ligações com as lideranças do movimento negro, mas também por haver levan-
tado toda a parte referente às associações, novas ou “tradicionais”, existentes 
no “meio negro”.6 Cumpre ressaltar que estas parcerias, das quais o relatório 
aqui apresentado é fruto direto, não estavam isentas de conflitos ou tensões. 
Costa Pinto, em diversas oportunidades, manifestou-se criticamente seja em 
relação aos “estudos de comunidade”, seja à orientação dos estudos sobre o 
negro feitos em chave etnológica ou antropológica (Pinto, 1963).

Aliás, a parceria entre Costa Pinto e Carneiro merece uma breve reflexão. 
Que ambos tenham cooperado na confecção de um relatório sobre as ciências 

sociais revela inclusive que o sentido do termo à época era mais elástico que o 
assumido posteriormente. Como se sabe, Carneiro foi um dos principais repre-
sentantes do chamado “Movimento Folclórico”, cuja pretensão de cientificidade 
foi alvo de várias críticas e polêmicas, em especial por parte dos sociólogos de 
São Paulo, como Florestan Fernandes (Cavalcanti & Vilhena, 1990). Assim, este 
relatório expressa um momento no qual a demarcação de fronteiras entre as 
disciplinas ainda era bastante fluida, para o que igualmente contribuía o intenso 
trânsito de intelectuais os mais diversos por várias das instituições criadas no 
Rio de Janeiro com fins de promoção das ciências sociais.       

Outra dimensão da trajetória de Costa Pinto que ajuda a situar o relatório 
apresentado à CAPES tem a ver com o percurso acidentado da construção ins-
titucional das ciências sociais no Rio de Janeiro, constantemente atravessado 
pelas pressões do poder político situado na então capital do país (Almeida, 
2001; Oliveira, 1995b). Basta nos lembrarmos das consequências do fechamento 
político iniciado em 1935, e que culminou no Estado Novo em 1937, para a Uni-
versidade do Distrito Federal (UDF), experiência inovadora que chegou a reunir 
intelectuais e artistas como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Heitor 
Villa-Lobos, Mário de Andrade, Cândido Portinari etc. Interrompidas as suas 
atividades em 1935, a UDF seria redesenhada, embora de maneira muito menos 
democrática e com grande peso da Igreja Católica, na Universidade do Brasil, 
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cujo funcionamento bloqueou sistematicamente, pelo menos na Faculdade de 
Filosofia, o acesso das novas gerações de sociólogos ao controle das cátedras. 
No caso de Costa Pinto, as consequências do fechamento político já se fizeram 
sentir no começo de sua experiência acadêmica. Preso em 1939 por suas liga-
ções com a Juventude Comunista, ele atrasou em vários meses o início de seus 
estudos no recém-criado curso de ciências sociais da Faculdade Nacional de Fi-
losofia da Universidade do Brasil (FNFi/UB) – e foi neste momento que tomou as 
primeiras notas do que seria Lutas de família no Brasil (1943) (Pinto, 1989). Depois 
de formado, apesar de suas estreitas relações com o catedrático de Sociologia, 
Jacques Lambert, um dos muitos intelectuais europeus contratados para dar 
início às atividades docentes na UB, Costa Pinto jamais chegaria à cátedra na 
FNFi. Aliás, a cátedra de Sociologia não ficaria com nenhuma das duas grandes 
“vocações” sociológicas formadas na FNFi, Costa Pinto e Guerreiro Ramos, e sim 
com Hildebrando Leal, intelectual católico próximo de Alceu Amoroso Lima. 
Apenas em 1958, e na Faculdade de Economia, é que Costa Pinto chegaria ao 
posto de catedrático em Sociologia, tendo sido aprovado com a tese Recôncavo: 

laboratório de uma experiência humana.
Diante deste quadro, talvez possamos entender melhor por que no rela-

tório encomendado pela CAPES a experiência do Estado Novo possui um peso 
muito maior na análise da trajetória das ciências sociais no Brasil que nos 
textos de outros autores, como Antonio Cândido e Florestan Fernandes. Nos 
balanços feitos à época pelos dois sociólogos da Universidade de São Paulo, o 
período 1930-1940 é em geral visto como um momento de amadurecimento e 
consolidação das ciências sociais em São Paulo, isto é, como parte de um projeto 
de afirmação intelectual que criaria as bases para as pesquisas de maior fôlego 
dos anos 1950. Apesar das posteriores referências esparsas de Fernandes (1978: 
14) a respeito de sua participação “nas lutas clandestinas contra o Estado Novo 
e no movimento trotskista”, ele mesmo ressalta que isto ocorria “paralelamen-
te ao trabalho na universidade”, como se política e ciência funcionassem em 
diferentes fusos horários – aliás, as relações de Fernandes com a militância 
trotskista dos anos 1940 ainda é um tema pouco explorado. No texto de Costa 
Pinto, por sua vez, a reação conservadora iniciada em 1935 – em resposta ao 
levante comunista –, que culminou no Estado Novo em 1937, é um marco deci-
sivo no seu quadro interpretativo.

No relatório As ciências sociais no Brasil, o ano de 1935 ganha uma seção 
própria no primeiro capítulo, chamada “1935 e o medo de ser consequente”. 
Embora reconheça a importância do “movimento revolucionário de 1930” para 
o desenvolvimento das ciências sociais – ele chega mesmo a dizer que 1930 é 
o “ano zero” de sua organização universitária –, Costa Pinto assinala que “os 
avanços daquela primeira fase” não criaram “raízes suficientemente profundas 
de que necessitavam para resistirem e vencerem a reação obscurantista que, a 
partir do meio do decênio, quase liquidou o que se havia conquistado no lustro 

registros de pesquisa | antonio brasil jr.



272

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

v
.0

2.
03

: 2
69

 –
 2

78
, 2

01
2

anterior” (Pinto & Carneiro, 1955: 24). Numa visão mais “cética e cautelosa do 
futuro da sociedade brasileira” (Villas Bôas, 2006: 104) que a média de sua ge-
ração, em geral orientada por uma perspectiva de “aperfeiçoamento ilimitado 
do mundo social” (Botelho, 2008: 15), Costa Pinto é muito sensível à dimensão 
não-linear da mudança social. Noutros termos, ele pretendia explicar por que 
momentos de expansão e democratização, como o período de 1930-1935, pode-
riam ser atropelados por forças de reação e fechamento político. Em seu quadro 
conceitual, estas “oscilações, avanços e recuos” (Pinto, 1955: 24) são vistas a 
partir da noção de “marginalidade estrutural”, termo a partir do qual pretende 
dar conta do caráter problemático não só dos elementos “tradicionais”, em 
crise profunda em virtude das mudanças sociais em curso, mas também das 
inovações “modernas” – dentre elas, a Sociologia –, que pareciam incapazes de 
redesenhar a totalidade da estrutura social de acordo com os seus princípios. 
Daí a sua perspectiva de uma estrutura social “marginalizada”, na qual nem a 
ordem tradicional nem a moderna conseguem impor os seus dinamismos de 
maneira exclusiva.7 No relatório apresentado à CAPES, esta questão é tratada 
nos seguintes termos:

A marginalidade estrutural da sociedade brasileira marcou, de modo característico, 

a ideologia educacional das elites dirigentes e a ambivalência de atitudes e reações 

em face do ensino das ciências sociais oscilou, dentro de prazo relativamente curto, 

da euforia e da desmesurada esperança ao temor e à ojeriza pelas ciências das 

relações humanas (Pinto, 1955: 27-28).

Assim, a experiência complexa que representou o fechamento político 
iniciado em 1935, que ele denominou de “reação termidoriana mirim” – e cujo 
sentido teria sido o de “conter, controlar e até a anular alguns dos impulsos mais 
audazes da ideologia de 1930” (Pinto, 1955: 27, grifos do autor) –, é analisada 
dentro de um quadro sociológico mais amplo, no qual a marcha ziguezagueante 
da mudança social ganha sentido. É nesta direção que Costa Pinto se refere ao 
destino paradoxal assumido pelo termo “social” durante o Estado Novo: se por 
um lado ele ganhou ampla adesão nas propostas de intervenção pública ou 
artística, “literatura social, arte social, pintura social, [...] legislação social”, por 
outro significou o próprio ocaso da Sociologia. Ou, nos seus termos, “o prestígio 
do social, de um lado, e, de outro lado, a noção de que havia inconveniência ou 
até perigo em difundir o ensino da ciência do social” (Pinto, 1955: 26). Curio-
samente, o peso que assume o Estado Novo e o corte que ele representou na 
trajetória das ciências sociais no Brasil seria retomado, décadas depois, por 
Wanderley Guilherme dos Santos (2002), ainda que a sua perspectiva básica 
seja informada pela análise de Guerreiro Ramos, com quem Costa Pinto travou 
inúmeras polêmicas.

Costa Pinto respondeu de maneira criativa aos bloqueios institucionais 
à sua afirmação profissional na FNFi através de dois movimentos simultâneos: 
por um lado, por meio da criação de instituições voltadas exclusivamente à 
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pesquisa, como o Instituto de Ciências Sociais (ICS) e o Centro Latino-Ameri-
cano de Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS), este último patrocinado pela 
Unesco; por outro, pela crescente internacionalização de sua carreira, na qual 
se destaca a vice-presidência da International Sociological Association (ISA), 
ocupada entre 1956 e 1959, e por sua passagem por diversas universidades latino 
e norte-americanas, até fixar-se na Universidade de Waterloo, no Canadá. Esta 
circulação internacional, iniciada já em meados de 1950, sem dúvida foi crucial 
para o papel que Costa Pinto desempenhou, ao lado de Gino Germani e Medina 
Echavarría (Blanco, 2007), na “invenção” de uma Sociologia latino-americana, 
isto é, na criação de um espaço comum de comunicação para além das frontei-
ras nacionais. A partir de então, a trajetória da Sociologia brasileira seria lida 
por Costa Pinto sempre a partir deste referente mais amplo,8 a América Latina, 
referente para o qual contribuiu ao dar verossimilhança num dos livros de maior 
difusão dos anos 1960, La sociología del cambio y el cambio de la sociología (1963).

Em suma, o relatório encomendado pela CAPES não se resume a uma 
mera descrição do estado das ciências sociais na metade da década de 1950. 
Antes, revela igualmente uma perspectiva crítica muito específica, informada 
pela inscrição ao mesmo tempo acidentada, criativa e construtiva de Costa 
Pinto neste universo. Os azares de uma trajetória diruptiva e cheia de descon-
tinuidades, como é o caso das ciências sociais no antigo Distrito Federal – e do 
próprio Costa Pinto –, forneceu ao autor material suficiente para elaborar um 
esquema analítico inovador e refinado sobre a mudança social no Brasil. Quando 
outros ainda teimavam em ver disjunções e dicotomias, como, dentre outros, 
o seu antigo professor Jacques Lambert, no clássico Os dois Brasis (1959), Costa 
Pinto já alertava para as imbricações entre arcaísmo e modernidade, ambos 
conspirando contra o futuro da sociedade brasileira.

Recebido para publicação em julho de 2011.
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 NOTAS

1 Este texto foi republicado na seção “Clássicos da Sociologia 
Brasileira”, Tempo Social, 2006, 18/1, p. 271-301.

2  Costa Pinto redigiu o “Panorama Geral”, que inclui o ca-
pítulo “Os estudos sociais e a mudança social no Brasil”, 
reproduzido nesta edição de Sociologia & Antropologia, e os 
capítulos “Principais tendências e campos de interesse” e 
“Conclusões e indicações”. Já Edison Carneiro ficou respon-
sável pela segunda parte, intitulada “Centros regionais de 
ensino e pesquisa”, que contém um retrato detalhado das 
ciências sociais nos estados do Pará, Ceará, Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Na “Nota 
Preliminar” que antecede o relatório, assinada pelos dois 
autores, justifica-se a ausência do Rio de Janeiro e de São 
Paulo na segunda parte do estudo porque “esses dois cen-
tros, por serem os maiores do país, retratam fielmente a 
situação nacional, amplamente analisada na primeira parte” 
(Pinto & Carneiro, 1955: 6).

3  Costa Pinto, convidado por Gino Germani, foi professor vi-
sitante na Universidade de Buenos Aires, tendo lá editado 
também o livro Estructura de clases y cambio social (1964).

4  Cumpre lembrar que o relatório enviado à CAPES não foi a 
primeira reflexão sistemática elaborada por Costa Pinto em 
relação à Sociologia no Brasil. Sua tese de livre-docência, 
defendida em 1947 na Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil (FNFi/UB), “O ensino da sociologia 
na escola secundária”, já trazia uma visão mais geral so-
bre as relações ambíguas e complexas entre sociologia e 
sociedade brasileira. Uma análise detalhada desta tese de 
livre-docência pode ser encontrada em Costa (2011). 

5  Para uma análise mais detida da trajetória de Luiz A. Costa 
Pinto, ver Costa Pinto (1989, 1995), Amorim (1999) e Maio 
(1998).

6  Para uma análise mais detalhada da participação de Costa 
Pinto no Projeto Unesco, ver a tese de doutorado de Marcos 
Chor Maio (1997).

7  André Botelho (2009), ao se debruçar sobre os argumentos 
de Costa Pinto em Lutas de famílias no Brasil (1949), chama 
a atenção para os nexos de sentido entre a sua visão não-
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-dualista da oposição público/privado, aí presente, e a no-
ção de “marginalidade estrutural”. Para uma análise deste 
conceito, ver Villas Bôas (2006).

8  Em 1956, a Unesco convocou o I Seminário Sul-Americano 
de Ensino Superior de Ciências Sociais, realizado na reitoria 
da Universidade do Brasil. Costa Pinto foi designado relator 
geral do seminário e escreveu um artigo na revista Educação 

e Ciências Sociais intitulado “As ciências sociais na América 
do Sul” (1956), no qual há vários pontos de contato com o 
texto do relatório enviado à CAPES. Além disto, há neste 
texto várias indicações sobre os projetos da Unesco para 
as ciências sociais na região.
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Resumo: 
Este texto serve como introdução a “Os estudos sociais e a 
mudança social no Brasil”, primeiro capítulo do relatório 
enviado à CAPES por Luiz de Aguiar Costa Pinto em 1955 a 
respeito da situação da sociologia no Brasil. A fim de situar 
o leitor, além de reconstituir brevemente alguns aspectos 
da trajetória de Costa Pinto, também sugiro algumas cha-
ves de leitura que permitam dar conta das especificidades 
deste texto em relação aos demais “balanços” da sociologia 
realizados na década de 1950. Neste sentido, assinalo como 
a experiência do Estado Novo, que impactou fortemente 
nos rumos da vida universitária do Rio de Janeiro, torna-se 
uma componente central dos argumentos desenvolvidos 
por Costa Pinto, que a analisa através da noção de “margi-
nalidade estrutural”.

Abstract:
This article is an introduction to “Os estudos sociais e a 
mudança social no Brasil”, written by Luiz Aguiar da Costa 
Pinto as the first chapter of a report sent to CAPES about the 
situation of sociology in Brazil. In order to guide the reader 
of this document, I reconstructed briefly some aspects of 
Costa Pinto trajectory in Brazilian sociology. Also, I try to 
establish some comparative remarks between this report 
and other accounts about sociology made in the fifties. For 
instance, in the report of Costa Pinto the experience of Es-
tado Novo, that changed considerably the path of academic 
life in Rio de Janeiro, figures as a central component of the 
author’s arguments, as we can note through the notion of 
“structural marginality”.

Palavras-chave:  
Costa Pinto; Anos 1950; 

Sociologia no Brasil; 
Marginalidade estrutural;

Pensamento social brasileiro.
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OS ESTUDOS SOCIAIS E A MUDANÇA 
SOCIAL NO BRASIL

L. A. Costa Pinto

1930: MARCO ZERO

No Brasil, o ensino das ciências sociais em grau superior não teve organização 
autônoma antes de 1930. 

Noutros cursos, especialmente nos cursos jurídicos, tangenciavam-se os 
problemas que mais tarde viriam a se constituir em objeto de ensino especiali-
zado – mas isto sempre como decorrência da formação de bacharéis em Direito, 
sobre o qual, por definição, cumpria carregar a ênfase.

Muita generalidade já se escreveu a respeito das vantagens e desvan-
tagens desse “bacharelismo” sobre o desenvolvimento das ciências sociais no 
Brasil. Não é nossa intenção retornar ao tema, mas, somente, assinalar um 
aspecto, que a nós parece significativo e que, entretanto, nem sempre vemos 
referido pelos que já exploraram o assunto. 

Segundo pensamos, a organização, no Distrito Federal e em São Paulo, 
nos primeiros anos após a revolução de 30, do ensino superior dessas ciências 
sociais que constituem o objeto do presente inquérito – não significou, por 
assim dizer, um desdobramento direto ou uma evolução do ensino jurídico, de 
cujas entranhas teriam saído as escolas de sociologia e política e os cursos de 
ciências sociais, como aconteceu em diversos países, especialmente na França. 
Pelo contrário, parece-nos que tais cursos tiveram, antes, o significado de uma 
institucionalização, e de uma tentativa de organização e aperfeiçoamento, dos 
esforços que, pioneiramente, fora da organização universitária, inclusive dos 
cursos jurídicos – vinham fazendo, individualmente, já há algum tempo, estu-
diosos de ciências sociais.

O “BACHARELISMO”

Neste sentido pode-se afirmar que a organização do ensino superior de ciências 
sociais representou muito mais um avanço da cultura brasileira como um todo 

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

v
.0

2.
03

: 2
79

 –
 3

05
, 2

01
2



280

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

v
.0

2.
03

: 2
79

 –
 3

05
, 2

01
2

do que apenas o desenvolvimento de uma de suas partes. Ver-se-á, adiante, toda 
a importância que tem a formulação dessa hipótese básica e inicial.

Se é verdade que o chamado “bacharelismo”, empapando a inteligência 
brasileira, marcava com seu sinete todas as manifestações dessa inteligência, 
ao ponto de nem as ciências médicas discreparem da regra – o fato é que as 
reações mais fecundas contra essa influência partiram exatamente daqueles 
pioneiros dos estudos sociais, cujos esforços se coroaram com a criação desses 
cursos em nível superior, prepostos a formar pessoas habilitadas a pensar de 
modo científico, e não somente formal e normativo, sobre a realidade social.

Em certo sentido, a comprovação disto se pode ter pela constatação dos 
efeitos produzidos pela organização do ensino superior das ciências sociais 
num e noutro setor de atuação cultural.

De fato, o ensino nas Faculdades de Direito, depois do funcionamento dos 
cursos universitários de ciências sociais, continuou fundamentalmente inalte-
rado, embora já revele, e a longo prazo tenda a revelar ainda mais, a influência 
da formação e atuação de especialistas em ciências sociais, que se dedicam ao 
estudo, feito à luz de um novo ângulo, de problemas que até então, em nosso 
meio, quase que só eram abordados do ponto de vista do jurista. Entretanto, 
enquanto as coisas permaneciam assim no ensino jurídico, algo bem diferente 
tinha lugar nas atividades daqueles que, isolada e precariamente, dedicavam-se 
ao estudo e à pesquisa no campo da História, da Geografia, da Sociologia, da 
Antropologia, da Etnologia, da Ciência Política e de outras disciplinas do mesmo 
grupo. Ao contrário do que se passou no ensino jurídico, essas atividades, sem 
a menor dúvida, passaram a refletir, quantitativa e qualitativamente, o efeito 
estimulador do funcionamento de centros universitários de ensino e pesquisa 
especializada nesses setores. Em alguns casos esses centros serviram, ao menos, 
para reunir e conjugar os esforços dos que trabalhavam isoladamente, tornando 
mais fecunda e sistemática a sua atuação. Embora trabalhando precariamente 
e revelando, por isso mesmo, as naturais limitações do tempo e das condições 
em que atuavam, uma geração de autodidatas – usada aqui a expressão no seu 
melhor sentido – preparou o terreno e lançou as bases da futura organização 
do ensino superior das ciências sociais, que seria tentada, depois da revolução 
de 1930, nos dois mais importantes centros culturais do País.

O “AUTODIDATISMO”

Alguém já ousou fazer o elogio dos autodidatas, talvez para contrabalançar as 
críticas que, com frequência e quase sempre com pertinência, costumam recair 
sobre eles. Este não é o lugar para esmiuçarmos a questão – mas cremos estar 
constatando um fato, mesmo sem a preocupação de emitir qualquer juízo de 
valor, ao afirmar que os pioneiros dos estudos superiores de ciências sociais 
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no Brasil foram aqueles autodidatas que começaram a fazê-los embora não 
tivessem a preparação sistemática necessária para tanto; aqueles que se espe-
cializaram no estudo de disciplinas cuja existência não era reconhecida pela 
organização oficial da cultura nacional; aqueles que, diplomados em medicina, 
especializavam-se em antropologia ou psicologia; formados em engenharia, 
dedicavam-se a pesquisas econômicas ou demográficas; bacharéis em direito 
estudavam sociologia ou etnologia. A necessidade de sistematizar esses estu-
dos e de criar instituições dedicadas à formação de especialistas habilitados 
para cultivá-los – esteve à origem da fundação dos cursos universitários de 
ciências sociais no Brasil e proclamar esta filiação, além de ser o reconheci-
mento de um fato histórico, é uma homenagem que se presta aos esforços 
daqueles pioneiros.

AS CIÊNCIAS SOCIAIS E O MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO DE 30

Tomando como ponto inicial de referência para nosso estudo a data de 1930 
não fazemos uma escolha ao acaso. Todos os que hoje, entre nós, dedicam-se 
ao ensino e à pesquisa no campo das ciências sociais estão suficientemente 
familiarizados com os últimos 25 anos de história social e cultural do Brasil – dos 
quais, em sua maioria, são contemporâneos – para compreenderem que 1930 
não é um marco arbitrariamente tomado, que pudesse facilmente ser trocado 
por outros. É antes de mais nada por uma necessidade metodológica que se 
toma 1930 como ponto inicial de referência numa exposição, mesmo sumária, 
sobre o estado atual dos estudos sociais neste País.

Esta necessidade metodológica consiste em considerar que as ciências 
sociais também são um produto da vida social, especialmente das eras de crise, 
e devem ser analisadas, portanto, como parte da vida social – parte singular, 
sem dúvida, aquela por meio da qual, como já foi dito, a sociedade toma cons-
ciência de si mesma.

Não constitui, portanto, extraordinária singularidade o fato de, no Bra-
sil, um movimento revolucionário ter imediatamente precedido a formação 
de um clima favorável à expansão recente das ciências sociais. Na França, em 
relação à revolução de 1789, nos Estados Unidos, em relação à guerra de 1861, 
encontramos, entre outros, precedentes bastante significativos, coerentemente 
assinalados por todos os que estudaram o problema naqueles países.

Henri Hauser, no seu inquérito monumental feito no começo deste sé-
culo, chega mesmo a generalizar a lição que extraiu do caso francês, indicando 
que os tempos pós-revolucionários, clima de “livre reflexão e livre crítica”, são 
altamente propícios à expansão das ciências sociais; mais que isso, elas encar-
nam o espírito revolucionário: “L’espri révolutionnaire, devenant scientifique, c’est 

le tout des sciences sociales” (ver Hauser, 1903: 15; Bernard, 1952).O surto das ci-
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ências sociais no Brasil, na década que se conta a partir do marco de 1930, re-
sultou de um esforço no sentido de tomar consciência crítica e científica dos 
problemas que formavam o mosaico brasileiro. E se acaso adiante vamos en-
contrar provas de frustração e descumprimento dessas tarefas e obrigações 
intelectuais isto resulta, em boa parte, do obscurecimento e da incoerência com 
tais premissas. 

A revolução de 30 foi o coroamento político de uma série de transforma-
ções estruturais que de longa data vinham operando nos fundamentos da so-
ciedade brasileira e, ao mesmo tempo, o marco inicial de uma nova fase de 
nossa história econômica, social, política e, por consequência, cultural. No bo-
jo daquela agitação de ideias e daquele movimento de renovação dos quadros 
conceituais que agitou o pensamento brasileiro nos começos da terceira déca-
da deste século, o surto das ciências sociais não só representou talvez o mais 
fecundo legado intelectual daquela fase, mas, também, significou um esforço 
sério e objetivo, feito pelas elites dirigentes, no sentido da análise e compre-
ensão dos nossos problemas, da formação de quadros profissionais habilitados 
a usarem as ciências humanas como ferramentas de progresso social e, final-
mente, de buscar no estudo científico dos fenômenos sociais as bases da inte-
gração nacional e a orientação para o que deveria ser a futura trajetória da 
nacionalidade.

TOMADA DE CONSCIÊNCIA DA MUDANÇA SOCIAL

Deixemos para depois a tarefa de tentar discutir se aquele esforço resultou 
plenamente vitorioso ou se ele, comparado com um protótipo ideal, é passí-
vel de críticas e restrições. Cabe-nos, isto sim, como dado inicial, assinalar, 
primeiramente, que é um fato inconteste que foi do seio daquela situação 
pós-revolucionária que resultou a necessidade e a possibilidade da criação 
de instituições de nível superior, dedicadas, umas, à formação sistemática de 
pessoal habilitado para o ensino e a pesquisa no campo das ciências sociais e, 
outras, centros de pesquisa que se tornaram núcleos propulsores desses estudos 
e mercado de trabalho para os quadros técnicos que começaram a se formar. 
Neste sentido é que estão ligados, como fases do mesmo processo, a difusão 
do ensino secundário de ciências sociais estabelecido na Reforma Campos, a 
criação da Universidade do Distrito Federal, ou da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo ou da Escola de Sociologia e Política, de um lado – e, 
de outro, a organização do Departamento Municipal de Cultura em São Paulo, 
a fundação do IBGE ou a inauguração da “Coleção Brasiliana”, na Companhia 
Editora Nacional.

São elos de uma mesma cadeia, fatos que em certo sentido se completam 
e se explicam reciprocamente como reflexos de um ambiente de interesse, quase 
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de mania, pelos estudos sociais, que se formou no Brasil depois do movimento 
de 1930 e como consequência da nova etapa de nossa evolução cultural, que 
este, na verdade, assinalou.

Talvez encontraremos, melhor do que em qualquer outra parte, em dois 
documentos da época, a cristalização mais perfeita, já explícita e verbalizada, 
daquele anseio de difundir os estudos sociais e de desenvolver a formação de 
cientistas especializados – como meio e modo de tomar uma consciência científica e 

crítica dos processos de mudança social que estavam em curso naquela fase de trans-

formações estruturais.

ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA

O primeiro deles é o manifesto de fundação da então Escola Livre de Sociolo-
gia e Política de São Paulo, criada em março de 1933 e integrada, em 1938, na 
Universidade de São Paulo, como “instituição complementar”. Esse manifesto, 
lançado pouco depois do movimento constitucionalista de 1932, por um grupo 
de jornalistas, professores, comerciantes, industriais e figuras destacadas da 
vida intelectual e econômica do Estado exprime, com clareza, que a grande lição 
do movimento era a de que as elites dirigentes não mais podiam dispensar a 
seu serviço o trabalho de quadros técnicos, especializados em ciências sociais, 
e para formá-los é que se fundava, então, a jovem Escola.

O documento destaca o “caráter básico” da falta “que está na consciên-
cia de todos”, de uma elite “numerosa e organizada”, instruída sob métodos 
científicos, a par das instituições e conquistas do mundo civilizado, capaz de 
compreender, antes de agir, o meio social em que vivemos. Essa elite precisa 
ser “harmoniosa” e ser capaz de inspirar confiança. Na linguagem do Manifesto, 
“falta em nosso aparelhamento de estudos superiores [...] um centro de cul-
tura político-social apto a inspirar interesse pelo bem coletivo [...] e de formar 
personalidades capazes de colaborar eficaz e conscientemente na direção da 
vida social”. A Escola Livre de Sociologia e Política aspirava a “preencher essa 
lacuna”, fornecendo o “preparo indispensável para eficiente atuação na vida 
social”. Antes de concluir, diz o manifesto haver “exemplos de grandes civili-
zações construídas sem base na instrução popular”, mas que “não há exemplo 
de civilização alguma que não tivesse por alicerces elites intelectuais sábia e 
poderosamente constituídas”, finalizando com um veemente apelo às classes 
dirigentes no sentido de dar apoio integral à iniciativa.

Como se vê, as ideias dominantes no texto do Manifesto de fundação, 
que seus inspiradores e autores queriam que significasse o sentido profundo 
e a função histórica da instituição que estavam criando, eram as seguintes: a) 
verificação da necessidade de uma elite intelectual e técnica, b) devidamente 
qualificada em ciências sociais, c) pensando e agindo harmoniosamente com 
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o interesse da expansão econômica do Estado e do País, d) com a função de 
orientar e dirigir essa expansão.

É um detalhe saboroso como crônica e importante como depoimento 
histórico – o fato de alguns dos mais eminentes fundadores da Escola de So-
ciologia e Política de São Paulo (Roberto Simonsen é exemplo), depois de te-
rem liderado o movimento de que resultou sua fundação, acompanharem os 
seus cursos, como alunos da Escola, na condição de discípulos dos professores 
estrangeiros contratados, para pensarem aquilo que sentiam. A Escola, criada 
e animada pela ânsia de estudar e interpretar os problemas forjados pela ex-
pansão do capitalismo paulistano e brasileiro, aspirava a formar os quadros 
humanos e técnicos solicitados por esta expansão. Moldada segundo modelos 
norte-americanos de ensino de ciências sociais, recebeu uma doação, em livros, 
da Fundação Rockefeller, que representou o núcleo inicial daquela que talvez 
seja a mais completa biblioteca especializada no campo de ciências sociais que 
existe no País. Soubemos que, em suas estantes, muitos professores europeus 
que posteriormente vieram a São Paulo reger cursos tomaram, pela primeira vez, 
contato com as principais fontes da sociologia norte-americana... Passou, então, 
a Escola de Sociologia de São Paulo a ser considerada uma espécie de padrão 
do que na época se supunha que deveria ser, do ponto de vista do espírito e da 
organização, um curso superior de ciências sociais.

Ao lado de formar quadros técnicos, cultivar um estado de espírito e ten-
tar elaborar uma ideologia racional da transformação capitalista da sociedade 
brasileira – cedo as circunstâncias lhe impuseram, também, ainda que nem 
sempre explicitamente, a missão de responder ao desafio representado pelas 
transformações das orientações socialistas que, no mar encapelado dos dias que 
se seguiram a outubro de 1930, levantava também, e cada vez mais, a cabeça e 
a voz, aspirando a serem ouvidas pelo nascente proletariado industrial e pela 
pequena burguesia urbana, radicalizada pela crise econômica.

A REFORMA CAMPOS

O outro documento de que falamos, que desejamos citar, em que este anseio se 
corporifica no enunciado de uma política educacional para o País – é a exposi-
ção de motivos que precede a chamada Reforma Campos, de 1931, que alterou 
e lançou em novas bases o sistema nacional de ensino.

Este, além de anterior, é um documento de escopo mais geral do que o 
primeiro e que, com ser uma expressão do pensamento oficial sobre o assunto, 
significou, no plano educacional, a realização prática dos princípios ideológicos 
do movimento vitorioso de 1930. Daí a importante significação desta exposição 
de motivos, pois, na sua letra e no seu espírito, as ciências sociais são enten-
didas não apenas como uma instrumentalidade de valor técnico-profissional, 
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mais uma profissão, ao lado da do médico, do engenheiro e do advogado. Além 
disso, a Reforma Campos, ampliando e obrigando o estudo das ciências sociais, 
especialmente da sociologia, na escola secundária, conferia a essas ciências o pa-

pel de fundamento de uma nova atitude diante da vida, base de um novo humanismo, 

elemento essencial da integração do homem moderno na sociedade moderna. 
De fato, segundo seu próprio texto, a Reforma de 1931 pretendia estar 

ligada “ao espírito e aos princípios em nome dos quais a Revolução ascendeu 
ao poder”, como se lê na Exposição de Motivos.

Justificando o ensino das ciências sociais na escola secundária, fica dito, 
textualmente, que “de nada valerá, como até agora, criar no curso secundário 
uma cadeira de educação moral, cívica ou política”, pois “isto seria mais uma 
oportunidade de transmitir noções e conceitos acabados, envolvidos em fórmulas 
verbais, de caráter puramente formal, sem nenhuma consistência com o texto 
da experiência do estudante”. Caberia então, por meio do ensino da Sociologia 
no segundo ciclo da escola secundária, encontrar “um interesse comum de 
aproximação dos homens cujos rumos profissionais já tendem a distanciar”.

Os programas de ensino, cuja preparação foi entregue a pessoas não 
especializadas, resultaram numa monstruosidade científica e pedagógica, con-
tribuindo muito para a frustração dos objetivos explícitos da Reforma. Esses 
objetivos, entretanto, ficaram nitidamente expressos no corpo da lei e na ex-
posição de motivos que a acompanhou, onde se acentua com clareza a sua 
intenção de ser, no plano educacional, a cristalização da ideologia renovadora 
do movimento de 1930.1

Esses dois documentos, aos quais julgamos indispensável fazer uma 
especial menção, parece que bem traduzem a formulação ideológica dessa to-
mada de consciência, ocorrida nos primeiros anos da década, da necessidade de 
desenvolver os estudos sociais, entendendo-se tais estudos como uma resposta 
da inteligência nacional ao desafio representado pelos problemas colocados 
diante dela pelas mudanças sociais em processo, problemas que o movimento 
revolucionário que inaugurou o decênio tinha, como tarefa histórica, atacar 
de frente.

ASPIRAÇõES DA RECONSTRUÇÃO EDUCACIONAL

Seria ocioso demonstrar, mas convém que se registre, o fato de esse floresci-
mento do ensino e da pesquisa no campo das ciências sociais ter significado, na 
época, a vitória de uma corrente de pensamento renovador que já vinha desde 
antes lutando para conferir às ciências sociais o papel fundamental que devem 
ter, em todos os níveis de ensino, na formação completa do homem moderno.

De fato, a Reforma Campos, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino 
de ciências sociais na escola secundária; a fundação da Escola de Sociologia 
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e Política, com o objetivo de formar especialistas nesses setores; a criação da 
Universidade do Distrito Federal e da Faculdade de Filosofia de São Paulo, de-
dicadas à preparação de pessoal docente e técnico em ciências sociais – o que 
tudo ocorreu no primeiro lustro após a revolução de 1930 – são iniciativas, dentre 
outras noutros setores, que estão, todas elas, ligadas ao movimento de renovação 
educacional que já vinha em gestação desde antes de 1930 e que, logo após a 
revolução, enunciou formalmente a sua ideologia e o seu programa no “Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova”, no qual se procura tomar uma “consciência 
sociológica” dos nossos problemas sociais e lançar em “bases sociológicas” um 
sistema educacional mais consentâneo com as nossas novas realidades, para 
cujos problemas buscavam-se novas soluções, novos caminhos e novos fins.2

Parece ter ficado evidenciado, assim, que as mudanças estruturais que 

vinham historicamente transformando a sociedade brasileira e que resultaram no mo-

vimento político de 1930 – estão no fundo da situação social e cultural dentro da qual 

as ciências sociais no Brasil tiveram aquele surto de expansão no plano do ensino e 
das atividades de pesquisa. Neste particular sentido, nada menos “alienado”, 
nada mais “integrado”... Isto significa, noutros termos, que aqui, mais uma vez, 
como enunciou Freyer e analisou aprofundadamente Herbert Marcuse (1941), 
a ciência do social representou também uma tomada de consciência crítica e 
científica de uma era de crise. Desse dado inicial é impossível fugir e a evolução 
posterior das ciências sociais, daqueles primeiros passos aos nossos dias, é a 

história de como os cientistas sociais brasileiros estão cumprindo essa tarefa que a pró-

pria sociedade brasileira lhes traçou: analisá-la, compreendê-la e, assim, transformá-la.

REALIZAÇõES

Os fatos adiante relacionados, todos ocorridos depois de 1930 e antes de 1940, 
indicam na sua simples enumeração, como aquele decênio foi o da inauguração 
e da rápida expansão do ensino e da pesquisa no campo das ciências sociais. 
Destacamos apenas, é óbvio, alguns acontecimentos que julgamos capitais:

— Reforma do Ensino (Reforma Campos).
 — Criação da Universidade do Distrito Federal.
— Criação do Instituto de Pesquisas Educacionais do Departamento 
 de Educação da Prefeitura do Distrito Federal.
— Criação da Escola Livre de Sociologia e Política, mais tarde integrada 
 na Uni versidade de São Paulo, como “instituição complementar”.
— Criação da Faculdade de Filosofia de São Paulo.
— Criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
— Criação da “Coleção Brasiliana”, da Companhia Editora Nacional.
— Aparecimento dos primeiros textos didáticos modernos de 
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 Sociologia no Brasil (Delgado de Carvalho, Fernando de Azevedo, 
 Carneiro Leão, Arthur Ramos etc.)
— Primeira edição póstuma ou reedição das obras e pesquisas 

antropológicas e médico-legais de Nina Rodrigues, continuadas 
 por Arthur Ramos.
— Primeiro e Segundo Congressos Afro-Brasileiros de Recife 
 e Salvador.
— Aprofundamento e revisão crítica dos estudos de história 
 social brasileira nas obras de Oliveira Viana, Gilberto Freyre e 
 Caio Prado Jr.
— Missões Universitárias, de professores e cientistas sociais 
 europeus e norte-americanos, (J. Lambert, Maurice Byé, A. Ombredane, 
 Henri Waloon, Samuel Lowrie, Horace Davis, Roger Bastide, A. Gross, 
 P. A. Bastide, Pierre Mombeig, P. Deffontaines, Lévy-Strauss, 
 Donald Pierson etc. etc.).
— Fundação da Sociedade de Sociologia de São Paulo (hoje Sociedade 

Brasileira de Sociologia) e da Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia e do Centro de Estudos Sociais da FNF.

— Transformação da Universidade do Distrito Federal em Faculdade 
Nacional de Filosofia.

— Preparação da operação censitária de 1940 e início da atividade 
 científica, no Brasil, do Professor Giorgio Mortara.
— Criação do Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo 

e realização das pesquisas de padrão de vida de Davis, Lowrie e Oscar 
Egídio de Araujo.

— Tradução e divulgação, em língua portuguesa, de textos clássicos de 
Sociologia, inclusive, quase como símbolo, Les régles de la méthode 
sociologique, de Durkheim.

Esta lista, evidentemente incompleta, de iniciativas fundamentais postas em 
prática naquela época, demonstra o vigor do impulso inicial e refletem, no cam-
po que em particular nos interessa aqui, a influência de algo mais profundo que 
estava ocorrendo no organismo nacional, que sofria os efeitos de rápido e intenso 
processo de mudança social. Para enfrentar as transformações estruturais que se 
operavam na economia brasileira foram postas em prática inovações no arcabouço 
político administrativo, aspirando ao planejamento econômico e à racionalização 
do serviço público, iniciativas que buscavam nas ciências sociais não só as suas 
ferramentas de trabalho, como também a sua formulação e interpretação ideoló-
gica e, ao mesmo tempo, iam abrindo à mão de obra tecnicamente qualificada em 
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ciências sociais um mercado de trabalho que, apesar de acanhado em relação 
ao que se desejaria que fosse, significava, sem dúvida, um fato sem precedentes 
em nossa história.

NOVOS PROBLEMAS E NOVA IDEOLOGIA

As elites intelectuais do país foram, assim, obrigadas a reagir aos problemas 
inevitavelmente criados pelas mudanças sociais em processo. E, sem ser a úni-
ca, sem dúvida a formação daquele clima de interesse, dentro do qual tantas e 
tão sérias iniciativas foram postas em prática, representou a mais duradoura 
e, a longo prazo, a melhor orientada das formas pelas quais o pensamento 
brasileiro se comportou em face das novas situações que simultaneamente se 
desenvolviam, em consequência da industrialização de nossa economia, da 
urbanização de nossa população, da ampliação do mercado interno, da expan-
são do proletariado, do desenvolvimento das classes médias, da burocratização 
dos aparelhos administrativos público e privado, da expansão demográfica, 
da colonização interna das áreas subdesenvolvidas de um país subdesenvol-
vido, das migrações interiores, da crise da estrutura agrária e dos principais 
produtos agrícolas, dos problemas de imigração e de assimilação de indígenas 
e alienígenas, das imposições do planejamento econômico e administrativo, 
das alterações do padrão tradicional de relações de raças, da aplicação de uma 
legislação trabalhista complexa, do acirramento dos conflitos de classes e do 
aprofundamento das contradições da posição do Brasil na economia mundial, 
em suma, de todos os problemas básicos da realidade brasileira, que clamavam 
por estudo e solução.

Enquanto no começo do século – como assinala Fernando de Azevedo 
(1943) – os problemas sanitários tiveram no Brasil dramática preeminência nas 
preocupações dominantes e na agenda do poder público – e por dedicar-se ao 
seu estudo e solução a medicina brasileira ganhou relevo mundial – já agora, 
a partir da terceira década do século, as alterações estruturais que sofria a 
sociedade brasileira destacaram, e puseram no primeiro plano, a importância 
das questões econômicas e sociais, orientando neste sentido todo um conjunto 
de iniciativas que significaram formalmente o realce dessas disciplinas nas 
preocupações da inteligência brasileira e a sua entrada na estrutura do sistema 
oficial de ensino universitário.

A ausência de mais longa tradição nesse setor de trabalho científico, bem 
como o fato de a meditação sobre esses problemas ter lugar simultaneamente 
com a necessidade premente de pôr em prática soluções a curto prazo – con-
tribuíram para que esses avanços iniciais se revestissem desde logo – e ainda 
mais agora quando observados à distância – de certa pressa e imediatismo, de 
certa timidez e vacilação na colocação dos problemas, e na forma de tratá-los, 
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escapando demasiadamente ao influxo da moda e da falta de experiência, para 
a consideração do pitoresco e do anedótico, para a crônica e o ensaio, para as 
“variações em torno do tema”, tardando, por isso mesmo, a assumir o escopo 
sóbrio e sério das análises científicas.

Aqui, na atitude mental e no enquadramento conceitual utilizado, é que 
os vícios e debilidades do malsinado “bacharelismo” se revelaram, já que não 
podiam escapar de um só jato do peso e do prestígio do estilo secular de traba-
lho intelectual no Brasil que tinham como única tradição: o gosto exagerado da 
forma, a fascinação pelo sucesso jornalístico, o deslumbramento alvar diante 
de fórmulas e conceitos importados, que pareciam corretos pela única condição 
de serem estrangeiros e eram limitados sem sofrerem nenhum trabalho sério 
de crítica metodológica.

1935 E O MEDO DE SER CONSEQUENTE

Isto tudo, e muito mais que não tem interesse recordar aqui – que é, aliás, uma 
espécie de “doença infantil” das ciências sociais em todos os países, – permi-
tiu, entre nós, que os avanços daquela primeira fase não criassem as raízes 
suficientemente profundas de que necessitavam para resistirem e vencerem a 
reação obscurantista que, a partir do meio do decênio, quase liquidou o que se 
havia conquistado no lustro anterior.

Assim é que, visto globalmente, o período que vem de 1930 nos nossos 
dias representa, para as ciências sociais no Brasil, uma época não só de inicia-
ções, mas também de franco florescimento. Isto não impede, entretanto, que 
se possa discernir, dentro do conjunto, períodos de mais curta duração, que 
representam oscilações, avanços e recuos, em relação àquele impulso promissor 
que, validamente, se pode diagnosticar no conjunto. É claro que esses avanços 
e recuos, refletindo em geral as tendências que se agitavam no corpus da socie-
dade, refletiam, também, em primeiro lugar, as variações e os ajustamentos que 
a ideologia e a atitude mental dos grupos líderes tiveram de sofrer em face das 
novas situações e dos novos problemas que a evolução nacional ia colocando 
diante deles, e, em segundo lugar, as dificuldades que eles encontravam em 
sua situação objetiva para se manterem coerentes com a bandeira ideológica 
que haviam erguido.

Em verdade, toda época de agitação renovadora tem sempre diante de 
si, mais cedo ou mais tarde, o problema de se manter coerente com suas pre-
missas – o que costuma ser menos fácil quando se está na posição dirigente 
do que quando se luta por conquistá-la.
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A LEI ORGÂNICA DO ENSINO SECUNDÁRIO

Sem tradições científicas fundamente enraizadas e, ao mesmo tempo, sentindo-
-se mergulhadas em contradições de natureza estrutural que resultavam numa 
instabilidade enervante – as novas elites, que se haviam promovido e estimu-
lado, depois de 1930, o surto das ciências sociais, pouco depois de uma década 
realizavam, no que se refere às mesmas ciências, o recuo máximo representado 
pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, que foi, em certo sentido, o desfecho 
natural de contramarchas já iniciadas desde 1935.

A Lei Orgânica não somente representou – no plano do ensino secundário 
– mas, principalmente, simbolizou – em todos os planos da vida cultural deste 
país – o ponto de maior retrocesso que se operou na ideologia educacional das 
camadas dirigentes. Em que pese a conservação de algumas formas e até a 
inovação de algumas fórmulas aparentemente coerentes com os princípios da 
chamada “escola nova” preconizados no “Manifesto dos Pioneiros” – o retrocesso 
teve lugar, principalmente, no conteúdo do sistema de educação que, de acordo 
com a interpretação oficial, devia abrir os braços ao classicismo e subestimar 
a ciência. Noutras palavras, entre o “humanismo clássico” e o “humanismo 
moderno”, optou pelo primeiro.

Já dissemos noutra parte (Costa Pinto, 1949: passim) que o característico 
fundamental da Lei Orgânica é a sua aversão à ciência, especialmente às ciências 
sociais. Entretanto, é extremamente significativo assinalar, como prova dessas 
contradições ideológicas em que as elites se debatiam, que essa atitude apa-
vorada em face das ciências sociais, especialmente da sociologia, propagou-se 
simultaneamente com o uso e o abuso de uma verbologia abundantíssima em 
que o adjetivo “social” comparecia com assustadora frequência e com inusitado 
prestígio na boca dos mesmos que aboliam o ensino das ciências sociais por 
ser “perigoso”.

O “SOCIAL” EM MODA

Muito de acordo com o estilo e o espírito característico do estado de coisas 
vigorante de 1937 a 1945, a palavra social, que conforme o contexto em que 
aparece pode significar uma coisa ou exatamente o seu oposto – passou a ter 
um emprego valorativo e a servir de marca indicativa de prestígio, de aceitação, 
de quase inculcamento. Literatura social; arte social; pintura social; serviço social; 
assistência social; previdência social; educação social; legislação social; política 
social – em suma, como encontrou Hauser na França do fim do século passado, 
o social como adjetivo valorativo de aprovação estava “terriblement à la mode”... 
desde que, é claro, a palavra fosse empregada com as implicações desejadas e 
devidamente sincronizada, em suas conotações, com o espírito então em voga.
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Embora isto possa parecer surpreendente ou paradoxal, as duas coisas 
muito coerentemente resultaram da mesma ordem de fatores, emanados das 
mesmas situações básicas: o prestígio do social, de um lado, e, de outro, a no-
ção de que havia inconveniência ou até perigo em difundir o ensino da ciência 
do social. De fato, tudo parecia poder e dever ser social; só não havia lugar 
para a ciência social, pois esta, em última análise, significava, por definição, 
a liquidação metódica, e metodológica, do clima intelectual e moral em que 
era possível fazer da palavra “social” aquele abundantíssimo uso, demagógico 
e irresponsável. Foi dentro do mesmo estado de espírito, aliás, que ao mesmo 
tempo em que se eliminavam as condições necessárias à formação de cientistas 
sociais e ao desenvolvimento de seus estudos e pesquisas sobre as realidades 
sociais – fazia-se, por outro lado, a apologia do técnico, denominação neutra e 
limitada, que melhor ressalta o caráter instrumental e auxiliar da participação 
da ciência na dinâmica da sociedade. Como disse lapidarmente Gunnar Myrdal 
(1953), “science is criticism; social science is criticism of society” – e por esta razão toda 
ordem social que por qualquer motivo arreceia-se de uma autoanálise prefere 
os “técnicos”, que concentram seus interesses nos meios, aos “cientistas”, que 
se dedicam à pesquisa dos fins. 

Assim, já que não era possível simplesmente riscar do rol das coisas ob-
jetivas a realidade social – interpretá-la e agir sobre ela era um imperativo; mas 
era igualmente imperativo dar um certo e desejado sentido a essa interpretação 
e a essa atuação. Esse sentido é que, refletindo situações cambiantes, já não 
era mais aquele otimista e aberto que resultava de uma atitude mental crítica 
e renovadora em face do cotidiano de uma fase revolucionária e que, aqui como 
sempre, facilmente conduz à ciência criadora. Agora, o que se pretendia era o 
estudo do social feito através da Filosofia, de uma certa filosofia, ossificada, 
autoritária, messiânica, irracional, elaborada e imposta por uma ordem social 
já envelhecida pouco depois de instaurada.

Essa espécie de reação termidoriana mirim dedicou-se, a partir de 1935, a 
conter, controlar e até a anular alguns dos impulsos mais audazes da ideologia 
de 1930, que teve, no plano educacional, como um dos seus característicos es-
senciais, o fazer das ciências sociais uma ponta de ligação entre a educação e 
a vida – o que, diga-se de passagem, se para o ambiente nacional representava 
inovação, na verdade apenas representava uma sincronização com tendências 
já plenamente vitoriosas de há muito em todo o mundo.

MARGINALIDADE ESTRUTURAL

A marginalidade estrutural da sociedade brasileira marcou, de modo caracterís-
tico, a ideologia educacional das elites dirigentes e a ambivalência de atitudes 
e reações em face do ensino das ciências sociais oscilou, dentro do prazo rela-
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tivamente curto, da euforia e da desmesurada esperança ao temor e à ojeriza 
pelas ciências das relações humanas.

Sonhou-se uma “república nova”, racionalizada e burocrática, técnica e 
planista, de costas para os males do passado e construindo o futuro a golpes de 
entusiasmo; desembocou-se, entretanto, num governo totalitário, messianica-
mente dirigido, rigorosamente controlado, onde o clima intelectual era o menos 
propício para o desenvolvimento das ciências sociais. O objeto de estudo dessas 
ciências, que é a própria estrutura da sociedade, tornou-se “área proibida”, ta-
bu, assunto sagrado. Em face dele havia que crer, não que investigar, pois isto 
significaria, tarde ou cedo, a análise dos próprios fundamentos da nova ordem 
política e esta, por definição, para sobreviver de acordo com sua própria lógica 
interna, carecia de apresentar-se como perfeita.

Esse tornado que revirou o sentido da ideologia dirigente alcançou em 
cheio o movimento de expansão em que vinham as ciências sociais no Brasil. 
Se todo o pensamento brasileiro refletiu essa tensão – muito particularmente 
haviam de refleti-lo as ciências sociais – especialmente a sociologia que, em 
certo sentido, resume todas elas – pois a elas cabe, da tarefa comum a todas 
as ciências, a parte mais fascinante, e ao mesmo tempo mais sacrificante, de 
estudar, objetivamente, e de diferentes ângulos, as bases, a estrutura, os pro-
cessos e os produtos da vida social.

Foi tão rápido o agravamento da marginalidade estrutural da sociedade 
brasileira depois de 1930, em consequência, de um lado, da industrialização, da 
urbanização, da secularização da vida e, de outro lado, da lentidão com que a 
cúpula de instituições se adaptava a esses novos estados de coisas, e isto tudo 
ocorreu em período de mudanças tão profundas nas próprias raízes da civili-
zação contemporânea – que as elites nacionais, no último quarto de século, em 
inúmeras ocasiões proporcionaram ao observador esse espetáculo de rápida 
e prematura desatualização das posições assumidas imediatamente após as 
terem assumido. Dir-se-ia que, depois de ingente esforço, quando realizávamos 
uma conquista – isto que nos parecia um extraordinário avanço, logo, no dia 
seguinte, já se afigurava cediço e superado, mal dando tempo para o júbilo, 
pois havia que recomeçar a luta pela sincronização com o tempo e o mundo 
em que vivemos, que não espera por nós para avançar. Disso é que o “caso” das 
ciências sociais é mero exemplo: no espaço de pouco mais de uma década as 
contingências da vida brasileira fizeram a ideologia das elites dirigentes passar 
da quase “coqueluche” para o quase pânico diante delas. É que se a ausência 
delas significava problemas, a sua expansão poderia acarretar outros problemas 
igualmente temidos. No caso, mais uma vez, a timidez ideológica pagou o ônus do 

duplo medo: o medo do problema e o medo da solução dele, que é uma nota constante 

do comportamento das elites brasileiras nos últimos tempos.
De acordo com o padrão preferido, aqui, mais uma vez, a solução escolhida 

foi a saída acomodatícia, que teoricamente pretende ser uma síntese dos extre-
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mos e resulta, na prática, num erro composto de todos eles: a) ter as ciências 
sociais como um instrumento, como um conjunto de tecnicalidades úteis, no 
prever e promover processos de desenvolvimento social, e de planejar e controlar 
sua direção, sua intensidade e seus efeitos – é uma aspiração a qual, evidente-
mente, não pode, deliberadamente, renunciar nenhuma situação dirigente; b) 
entretanto, aceitar as teses ideologicamente dinâmicas em que se fundamentam 
aquelas tecnicalidades e encarar até o fim, sem medo de ser consequente, com 
otimismo, entusiasmo e coerência as últimas implicações práticas da aplicação 
do método científico ao estudo das relações sociais, procurando desse estudo 
extrair técnicas de uma política racional – já representa, esta segunda parte, um 
desfecho que é um compromisso, quase sempre repudiado por aqueles mesmos 
que desejariam uma ciência estritamente instrumental e neutra.

UMA VELHA CONTRADIÇÃO

Essa contradição apenas reproduziu, aqui, em escala nacional, o eterno proble-
ma da ciência social, problema que nasceu com ela, que lhe é intrinsecamente 
peculiar e que consiste nas variações historicamente inevitáveis sofridas pela 
fórmula de convivência da ordem social com a ciência da sociedade. E a conclu-
são, aparentemente paradoxal, aqui enfaticamente confirmada, é que as difi-
culdades e limitações ao estudo científico das relações humanas resultam das 
mesmas situações básicas que agem no sentido de aumentar a necessidade desse 
estudo. De fato, a multiplicação e o agravamento de problemas não resolvidos 
gera uma crescente necessidade de se pensar racionalmente sobre problemas 
sociais, mas não é necessidade igualmente sentida por todos os grupos que 
numa sociedade coexistem, já que alguns deles podem historicamente subsistir 
precisamente pelo desconhecimento, pela irresolução e pela permanência desses 
problemas. A uma vista mais aprofundada nada há de surpreendente, portanto, no 

fato das ciências sociais sofrerem contramarchas exatamente nos momentos que delas 

mais se espera e mais se necessita. Poderia acaso surpreender a resposta negativa 
das doenças se, por hipótese, a elas perguntássemos se estavam interessadas 
no progresso da medicina?

Deste quadro de fundo, referido neste rápido esboço apenas no que apre-
senta de fundamental, resultaram consequências de suma relevância para o 
desenvolvimento das ciências sociais no Brasil e para a formação de quadros 
técnicos especializados nessas disciplinas, pois elas ficaram, durante quase dez 
anos, praticamente adstritas a um processo de surda gestação, como que à espera 
que a ordem social, no seu histórico desenvolvimento, voltasse a oferecer as 
condições estimulantes de sua expansão como atividade científica e profissional. 
Ao lado de outras, de natureza mais prática, que todo este relatório já referiu 
e ainda referirá – destaque-se aqui, entre essas consequências, e não a menor, 
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o fato de o cientista social, mergulhado nesta situação repleta de tensões, ter 
sido obrigado a exercer a sua atividade cotidiana como um permanente “caso 
de consciência”, cercado de pressões e solicitações as mais diversas e opostas, 
que exigiam dele atributos morais e intelectuais que só há muitos séculos 
atrás eram exigidos, por exemplo, de um químico ou de um astrônomo, e que 
costumam ser mais próprias do santo, do mártir, do herói do que do cientista.

De fato, o desenvolvimento das ciências sociais, ocorrendo paralela e 
simultaneamente com o desenvolvimento da crise social – coloca diante do 
cientista problemas que são muito mais do que apenas científicos, que dele 
exigem, além de competência e especialização, bravura moral, espírito de sacri-
fício, coragem intelectual, resistência ao cinismo – tudo, para continuar sendo, 
apenas, um cientista!

CRISE DO ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

Com a Lei Orgânica os cursos superiores de ciências sociais, das Faculdades de 
Filosofia, ficaram bastante reduzidos de suas funções originais, que eram: a) 
formar professores secundários e b) formar técnicos e pesquisadores especiali-
zados. Com a exclusão das ciências sociais do currículo da escola secundária, a 
primeira dessas funções, automaticamente, cessou. A Reforma, com essa medida, 
que era um grande passo atrás no desenvolvimento das ciências sociais entre 
nós, diminuiu, drasticamente, a atração de um curso e de um diploma que ficou, 
assim, destituído do que era seu principal sentido profissional.3 

De fato, até 1942, a massa dos que procuravam os cursos de ciências 
sociais, embora heterogênea quanto à motivação e o interesse específico, era 
representada, em boa parte, pelos candidatos ao magistério secundário. Dentre 
eles é que se selecionava uma minoria que se especializava, aspirava ao magis-
tério superior ou colocava-se em funções técnicas, de consulta ou pesquisa, em 
serviços públicos ou particulares. Um outro contingente elevado que comparecia 
nas primeiras turmas diplomadas em ciências sociais era representado pelos 
que já desempenhavam funções correlatas às disciplinas que constituíam o 
curso, especialmente no serviço público, e que o procuravam como meio de 
ampliação e aperfeiçoamento de seus conhecimentos.

Num meio como o nosso, em que o mercado de trabalho para mão de obra 
tão especializada é necessariamente restrito – e vinte anos atrás essa limitação 
ainda era mais visível –, não fazia sentido que um curso universitário existisse, 
como esforço isolado, exclusivamente para formar técnicos e pesquisadores de 
alto nível em ciências sociais. Na verdade – e isso precisa ser enfaticamente 
acentuado –, nem nossas universidades, nem nenhuma universidade do mundo, 
forma, a cada ano, turmas numerosas de cientistas altamente qualificados, já 
prontos e acabados, para no dia seguinte à conclusão do curso irem fazer obras 
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e pesquisas espetaculares. Mais do que as universidades – que põem o lastro 
básico e encaminham às fontes autênticas do conhecimento – é um mercado 
de trabalho relativamente estável, uma perspectiva de carreira relativamente 
assentada, instituições de ensino e pesquisa em funcionamento relativamente 
constante, é tudo isso que forma, conserva e alarga, progressivamente, o ambiente 

profissional e cultural no qual ingressa o jovem diplomado após a conclusão de sua 

formação universitária. Dentro desse clima e desse ambiente, em grande parte 
moldado e dirigido por ele e aspirando nele ascender e progredir material e 
intelectualmente, é que o cientista neófito completa sua formação cultural, 
integra-se na vida profissional e luta para construir sua carreira. Sabendo-se 
que esse clima, esse ambiente, essas instituições e laboratórios, esse mercado 
e essas oportunidades de trabalho só agora, lentamente, começam a deixar 
de ser, em nosso país, puras abstrações, e não tendo os cursos de ciências 
sociais nenhuma outra perspectiva imediata e segura de encaminhamento a 
uma colocação ainda que modestamente compensadora – só era legítimo es-
perar, desse estado de coisas, que tais cursos apresentassem baixos índices de 
frequência e aproveitamento. O contrário disso seria, apenas, surpreendente 
ou quase milagroso.

É óbvio que também os cursos de ciências sociais passaram a sentir os 
reflexos dessa situação, quer quantitativa, quer qualitativamente. As novas 
Faculdades de Filosofia, que passaram a se multiplicar por todo o país, solici-
tadas pela expansão crescente da rede de ensino secundário, já muitas delas 
instalavam-se e funcionavam sem os cursos de ciências sociais que, à míngua 
de interessados, passavam a ser onerosos e inúteis. Por outro lado, os cursos 
existentes, quando não cerravam as portas, iam progressivamente minguando, 
pela baixa matrícula, pelo tipo social do aluno que procurava o curso, muitas 
vezes apenas em busca de “cultura geral”, pelo desestímulo, quando não hostili-
dade do ambiente, inclusive do próprio ambiente universitário, em suma, pelas 
condições adversas em que ainda lutavam para sobreviver – até que passavam 
a funcionar num esquema extremamente precário, interessados muito maus 
em não recuar do que em avançar.

Tudo isso ocorria, convém que insistentemente se repita, em torno, duran-
te e após a Segunda Guerra Mundial, numa época em que a civilização humana – e, 

dentro dela, a civilização brasileira – gritavam, dramaticamente, por cientistas sociais.
 Na última década, com o aparecimento de novos problemas caracte-

rísticos da fase de transição e de crise em que vivemos e com o agravamento 
dos velhos e crônicos problemas de desenvolvimento da sociedade brasileira, o 
compasso de espera em que ficaram as ciências sociais neste país contribuiu, 
de modo decisivo, para agravar aquela contradição já referida: na medida em 
que cresce o número de problemas sociais e aumenta o interesse em compre-
endê-los para resolvê-los – diminui, proporcionalmente, o número de pessoas 
realmente capacitadas para essa tarefa e baixa o nível médio de informação 
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científica necessário para sequer tomar consciência da existência e envergadura 
desses problemas. 

[…]

OS COMEÇOS DE UM NOVO IMPULSO

Quando, depois da última guerra, a crise social ganhou proporções espetacu-
lares, produto do seu agravamento contínuo e de sua generalização em escala 
universal, também entre nós reconstitui-se uma conjuntura propícia a novos 
avanços para o desenvolvimento das ciências humanas no Brasil.

A crise econômica e a inflação obrigaram o cidadão comum a tentar 
formar opinião sobre os problemas da produção e o mecanismo dos preços; a 
reorganização política tentada a partir do chamado “Estado Novo” levou cada 
um a formar e definir atitudes sobre aspectos institucionalizados da vida bra-
sileira que, durante 15 anos, tinham sido objeto de éditos e não de consulta à 
opinião popular; a crise internacional e as feições dramáticas que assumiu, na 
era atômica, o impacto da tecnologia sobre as relações sociais; a mudança social 
em processo em todos os planos da vida humana, da economia à moral – tudo 
isso renovou e ampliou o interesse do grande público pelas questões sociais e 
forçou as elites a considerarem com maior seriedade o problema do ensino e 
da pesquisa no campo das ciências sociais. As condições propícias, que então se 

forjaram, permitiram a essas disciplinas viverem o novo período de ascensão em que 

presentemente se encontram.
Já agora pode-se observar que não raro esse interesse se manifesta, ex-

travagantemente, por uma atitude crítica em face da pequenez dos resultados 
dos esforços feitos – como se os poucos resultados obtidos não o tivessem sido 
à custa de ingente trabalho em luta penosa e tenaz contra quase tudo e contra 
quase todos...

De fato, na década decorrida do fim da última guerra mundial aos nossos 
dias, as ciências sociais no Brasil têm assinalado alguns passos à frente, que 
representam avanços sérios no sentido não só da maturidade, mas também do 
reconhecimento do seu valor tanto intramuros quantos nos círculos especiali-
zados do mundo científico. E a prova aparentemente paradoxal dessa expansão 
tem-se no fato de o problema número um das ciências sociais no Brasil ser, hoje, a 

carência de quadros devidamente qualificados para cumprirem as tarefas que o 
desenvolvimento da sociedade brasileira coloca diante dos cientistas sociais, 
embora também já se manifeste, em escala menor, aquele que é o problema 
número um das ciências sociais noutros países mais desenvolvidos, que é o 
de defender o decoro, a independência e a objetividade da ciência alugada a 
organizações poderosas, públicas ou quase públicas, a cujos interesses deve ela 
condicionar a sua eficiência.
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O QUE SE FAZ, APESAR DE TUDO

A enumeração, necessariamente incompleta, de algumas dessas iniciativas in-
dicará expressivamente os progressos que têm sido feitos:

— criação da Fundação Getulio Vargas e desenvolvimento de suas atividades 
de pesquisa;

— criação do Laboratório de Estatística do IBGE sob a direção do Prof. Giorgio 
Mortara; 

— formação de uma equipe de etnologistas e início das atividades científicas 
da Seção de Estudos do Serviço de proteção aos índios; 

— criação do Museu do Índio;
— fundação da Sociedade Brasileira de Sociologia, filiada à Associação In-

ternacional de Sociologia, com Seções estaduais;
— criação da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas;
— convite feito a Arthur Ramos para planejar e dirigir as atividades do 

Departamento de Ciências Sociais da UNESCO;
— publicação dos resultados do recenseamento de 1940;
— eleição e reeleição de Josué de Castro para a Presidências da FAO;
— realização, no Museu Nacional, da 1a Reunião Brasileira de Antropologia 

e da 2a Reunião, em julho de 1955, em Salvador;
— realização do 1o Congresso Brasileiro de Sociologia; 
— realização do Congresso de Sociologia do Paraná;
— tradução das obras clássicas de etnologia brasileira (Von den Steinen, 

Max Schmidt, Méltraux, Krause, Ehrenreich etc.);
— realização, no Brasil, do XXXI Congresso Internacional de Americanistas;
— realização, no Brasil, do 2o Coloquium de Estudos Luso-Brasileiros;
— realização, na Bahia, de um programa de pesquisas sociais por iniciativa 

da Secretaria de Educação do Estado, com a colaboração da Universidade 
de Columbia e do Instituto de Economia da Fundação Mauá;

— escolha do Brasil para a realização, por cientistas brasileiros e estran-
geiros, da pesquisa da UNESCO sobre relações de raças;

— eleições de um sociólogo brasileiro para a vice-presidência da Associação 
Internacional de Sociologia e de outro para o seu Comitê Executivo;

— organização, pela CAPES, do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais;
— projeto de realização, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1955, sob o 

patrocínio da UNESCO, do Seminário Latino-Americano sobre Ensino de 
Ciências Sociais.

Tais iniciativas e acontecimentos, ao lado de uma já ponderável ativi-
dade bibliográfica, têm resultado no firme desenvolvimento das atividades de 
ensino e pesquisa dos nossos cientistas sociais, no melhor conhecimento e na 
mais justa colocação dos nossos problemas sociais básicos e em maior prestígio 
para a ciência brasileira.
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CÍRCULO VICIOSO

Hoje, dir-se-ia que essa tendência evidentemente ascensional, além daquelas 
barreiras permanentes representadas pela desconfiança que a ordem social tem 
em relação à ciência social – encontra, como principal dificuldade a superar, 
a carência de quadros especializados, em número e de qualidade à altura das 
tarefas que a sociedade brasileira impõe à sua equipe de cientistas sociais. 
Somos poucos, pouquíssimos os que fazem da ciência seu campo de exercício 
profissional exclusivo, ou sequer principal. É o que flagrantemente se documen-
ta nos formulários preenchidos durante a coleta de dados para este relatório.

Essa situação, produto das circunstâncias anteriormente referidas, apre-
senta-se sob a forma de um circulo vicioso facilmente explicável neste tipo de 
mercado de trabalho e que nada tem de original, pois quase inevitavelmente 
aparece, em todos os países, em certa fase da história social das profissões: a) 
a falta de abundantes oportunidades de emprego e, principalmente, a falta de 
organização dessas oportunidades num mercado de trabalho estável – organi-
zação que seria produto de uma “regulamentação”, como no caso recente dos 
economistas, ou apenas de uma tradição, como no caso dos médicos e de outras 
profissões “liberais” mais antigas – não atrai vocações, não estimula carreiras, 
não desperta interesse entre os novos, não defende os interesses e aspirações 
dos mais antigos oficiais do ofício, não dinamiza o meio profissional; b) por 
outro lado, em consequência de tudo isso, da falta de procura, da afluência, de 
número de oportunidades, de concorrência, de movimento criador, de espon-
tânea seleção de uma elite profissional consciente e prestigiada, resulta difícil, 
se não impossível nas circunstâncias atuais, pensar o cientista social em pedir 
que lhe seja assegurado o privilégio, ou quiçá a preferência, para o exercício 
de determinadas funções específicas que exigem os seus conhecimentos espe-
cializados, obrigando-o a competir com uma legião de arrivistas profissionais 
para abrir caminho no mercado de trabalho.

Desse impasse em que conjunturalmente se encontra o problema do mercado 

de trabalho para a mão de obra qualificada em ciências sociais só é possível defini-

tivamente sair a longo prazo, por meio da superação histórica dos fatores que o 
condicionam e que são, uns, intrínsecos ao métier profissional, outros inerentes 
aos característicos gerais do mercado de trabalho intelectual no Brasil. Até 
lá, para a quase totalidade dos que formam a atual “geração sacrificada” de 
cientistas sociais brasileiros, que vivem, às vezes dramaticamente, os ritos de 
iniciação de uma nova fase, o constrangimento de se verem reduzidos a “bis-
cateiros” parece ser ainda a mais imediata perspectiva para um período cujo 
fim é difícil determinar.

É preciso que se acentue, por outro lado, que o problema que vem à 
tona sob a forma aparentemente paradoxal daquele circulo vicioso resulta das 
ciências sociais estarem hoje, no Brasil, numa fase ascendente: não fosse isso 
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e o problema sequer se colocaria como aqui se coloca, e estaria numa etapa 
ainda mais primária de indiferenciação profissional. O que acontece é que a 
preocupação de entregar a cientistas sociais o estudo e a solução de problemas 
sociais – como se entrega ao médico os problemas médicos e ao advogado os 
problemas jurídicos – embora já exista, ainda é bastante vaga, fluida e indefinida 
para resultar numa estabilidade do mercado de trabalho que seja suficiente para 
atrair novos quadros e provocar a profissionalização do métier, que fica, então, 
aberto às incursões de toda sorte de aventureiros. De qualquer sorte já é um 
progresso, que indica a possibilidade de progressos maiores para o futuro, ver, 
por exemplo, que com a chamada regulamentação da carreira do economista 
a este foi formalmente entregue o trato de problemas que recaem diretamente 
no campo de especialização do sociólogo, do demógrafo ou do psicólogo so-
cial – mas que, em compensação, antes estavam desastradamente entregues 
à imaginação, ao bom senso ou à boa vontade de pessoas que simplesmente 
não tinham nenhuma especialização. Tudo isso, se prova que ainda estamos longe 

da situação ideal, também aponta para o caminho já percorrido em demanda do que 

seria desejável.
Outro exemplo que ocorre, nesta ordem de raciocínio, é o dos assistentes 

sociais, cujas atividades profissionais já tiveram o seu exercício regulado. Os 
assistentes sociais estão, grosso modo, para os cientistas sociais, em quase todas 
as suas atividades, assim como, nos corpos de tropa, estão os sargentos para os 
comandantes; noutros termos isto significa que, embora tenham uma função 
importante, ela não pode ser, por definição, uma função de direção superior, 
já quela para tanto não foram preparados. Assim, enquanto uma função auxi-
liar tem definido o exercício de suas atividades profissionais – a outra, para a 
qual são exigidos maiores requisitos de preparação cultural, continua sendo, 
na prática, para um grande número, se não para a maioria dos diplomados em 
ciências sociais, um mero ornamento intelectual.

[...]

FATORES POSITIVOS

Esta colocação em termos muito gerais do problema profissional do cientis-
ta social entre nós, permite, por outro lado, ver de modo orgânico os fatores 
de mudança que, dentro da situação, vão contribuindo, a longo prazo, para 
transformá-la.

O primeiro desses fatores, de importância fundamental, que por todos os 
motivos deve ser de início referido, é a existência e funcionamento, em nosso 
sistema universitário, de cursos superiores de ciências sociais. Apesar de terem 
pouco mais de 20 anos de idade, esses cursos tiveram, a despeito dos tropeços, 
limitações e obstáculos que encontraram, e ainda encontram, uma significação 
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de extraordinária importância no desenvolvimento das ciências sociais no Brasil.
Foi em grande parte como produto de sua atuação que as ciências sociais 

entre nós entraram na fase de transição fecunda do estágio das “interpretações” 
e “generalizações” superficialmente brilhantes, cada qual mais preocupada 
em destruir as outras, para a fase propriamente científica em que hoje nos 
encontramos. Eles, e só eles, permitiram que se fizesse a ligação salutar entre 
o ensino e a pesquisa, extremamente favorável tanto a uma quanto à outra; 
eles, e só eles, por outro lado, permitiram a criação do ambiente necessário para 
cientistas sociais estrangeiros virem ao Brasil não apenas como turistas, mas 
com o objetivo explícito de aqui estagiarem como professores e formadores de 
novos quadros de cientistas nacionais.

Os cursos e escolas de nível superior de ciências sociais criaram, também, 
as condições necessárias para que, juntamente com a pesquisa objetiva de fatos, 
que vinha contrabalançar a ciência retórica de outros tempos, se desenvolvesse 
uma preocupação igualmente fecunda pelos problemas metodológicos relacio-
nados com as técnicas de pesquisa e seus fundamentos conceituais, evitando 
que se descambasse para o extremo oposto da empiria pela empiria.

Foi ainda nos cursos e escolas superiores de ciências sociais, e em conse-
quência da nova mentalidade e do novo estilo de trabalho que neles se cultivou 
– que se foi gerando, e finalmente tornou-se vitoriosa, uma atitude mental de 
despreocupação pelo sucesso literário da obra científica, coisa que neste País tem 
feito abortar a carreira inicialmente promissora de muito candidato a sociólogo.

Tudo isso, é claro, sem falar que os cursos e escolas superiores de ciências 
sociais – sejam quais forem as reformas que tenham de sofrer para melhorar 
– significam, em princípio, a única solução possível para o problema número um 

das ciências sociais no Brasil, que é a formação do cientista social. Neste sentido eles 
são, por definição, a estaca zero de qualquer medida ou iniciativa tendente a 
formar, ou aperfeiçoar, os quadros especializados nestas disciplinas. 

PENETRAÇÃO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

Outra circunstância que indica a crescente compreensão do papel das ciência 
sociais é a introdução dessas ciências no currículo de outros cursos e escolas, 
como disciplinas auxiliares e complementares da formação de especialistas 
noutros setores. Sem falar no ensino de nível médio4 e no pedagógico ministrado 
às futuras professoras nos Institutos de Educação – nota-se em cursos avulsos 
ou regulares, de formação ou aperfeiçoamento, de estatísticos, de assistentes 
sociais, de orientadores profissionais, de técnicos de saúde pública, de pueri-
cultores, de nutricionistas e de médicos nutrólogos, de técnicos de educação e 
de administração, de diplomatas, de oficiais superiores das forças armadas etc., 
a preocupação cada vez maior de dar, ao lado da formação especializada, uma 
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noção científica do mecanismo das relações humanas, não raro como ponto de 
referência e princípio catalisador de outros conhecimentos.

Com isto, ao lado da contribuição que as ciências sociais podem dar à 
preparação de especialistas em outros setores do conhecimento e da técnica, 
abre-se para os cientistas sociais uma série de perspectivas e oportunidades 
de trabalho, especialmente em atividades docentes que aqui, como em todos 
os países, ainda representam o grande campo do emprego útil da mão de obra 
qualificada em ciências sociais.5

OPORTUNIDADES DE PESQUISA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO

Ao lado das atividades docentes – a respeito das quais o Prof. Fernando de 
Azevedo recentemente apresentou expressivos dados estatísticos6 – crescem 
lentamente as oportunidades de pesquisa. Tem sido o serviço público, ou o 
semipúblico de fundações, autarquias, institutos, grandes empresas conces-
sionárias etc. – um campo crescente de solicitação do trabalho especializado 
dos cientistas sociais e uma fonte ainda modestíssima, porém nitidamente 
emergente, de recursos para pesquisa.

Na medida em que se amplia a área de penetração do Estado em dife-
rentes setores da vida social, e em que esta mesma se torna mais complexa e 
diversificada, o processo implica na necessidade do trabalho especializado do 
cientista social, a ser utilizado, geralmente, em equipe com o médico, o edu-
cador, o administrador, o jurista, o engenheiro etc. À custa da ação do tempo, 
das experiências fracassadas e, também, das bem-sucedidas, se vai aos poucos 
compreendendo que os problemas humanos, como quaisquer outros, também 
exigem, para seu estudo, compreensão e solução – um certo treinamento, muitos 
anos de estudo, em suma, uma especialização, que nenhum outro recurso de expe-

diente consegue suprir a contento. Noutras palavras, o que, aos poucos, os médicos, 
engenheiros, economistas, advogados, educadores – estão compreendendo é que 
o pouco que eles sabem de sociologia e ciências afins não é bastante para iluminar o 

ângulo social dos problemas com que lidam.
Entre a época de Belisário Pena e Artur Neiva, por exemplo, que antes de 

realizarem seus planos sanitários tentavam, eles mesmos, à sua moda, diagnos-
ticar os problemas de economia e de organização social com que os de saúde 
pública estavam envolvidos, e a situação de hoje em que tais serviços utilizam 
permanentemente em suas equipes de trabalho o concurso especializado de 
cientistas sociais – já decorre toda uma longa fase de lenta transformação das 
atitudes mentais em relação ao especialista no estudo científico das relações 
humanas.

Hoje inúmeros órgãos e serviços públicos, assim como grandes empre-
sas privadas, solicitam em seus quadros o cientista social, às vezes até como 
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condição essencial de sua estruturação e funcionamento, com o que se evita 
a prática antiga e tão generalizada de se fazer, nesses órgãos, uma ciência so-
cial clandestina e improvisada. Essas práticas, por outro lado, inevitavelmente 
resultam, muitas vezes, em pura simulação de estudo e pesquisa. Essa própria 
simulação, por outro lado, com ser lamentável e merecer desmascaramento, 
demonstra a seu modo o reconhecimento da importância prática dos estudos 
sociais.

É curioso observar como um dos aspectos mais característicos dessa fase 
de transição em que se encontra o mercado de trabalho de cientistas sociais no 
Brasil consiste em que tanto os cientistas se queixam da falta de oportunidades 
de emprego, como os seus empregadores potenciais – quer no serviço público, 
quer no privado – queixam-se, também, da falta de cientistas sociais. E uns e 
outros estão igualmente corretos na alegação aparentemente contraditória.

os estudos sociais e a mudança social no brasil
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 NOTAS

1  Uma análise mais desenvolvida da posição do ensino de 
sociologia na escola secundária brasileira pode ser encon-
trada em Costa Pinto (1949).

2  Ver A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo 

– Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932).

3  A grande maioria, se não a totalidade, dos questionários 
respondidos no correr do presente inquérito, assinala a im-
portância atrofiante desse fato sobre o desenvolvimento 
das ciências sociais no Brasil.

4  Embora formalmente excluída do currículo da escola secun-
dária, a matéria sociológica inevitavelmente nele compa-
rece, de forma subreptícia, nos programas de filosofia. Nos 
cursos de comércio aparecem, no currículo, as disciplinas 
“Estudos Sociais”, “Ciências Sociais”, “Psicologia das Rela-
ções Humanas”, e “Elementos de Economia”; nas Escolas 
Normais ensina-se “Sociologia Educacional”.

5  Ainda recentemente, nos Estados Unidos, um comitê espe-
cial da American Sociological Society chegava à conclusão 
que a maioria esmagadora dos cientistas sociais norte-ame-
ricanos ganham a vida como professores de ciências sociais 
e não como pesquisadores. Noutras palavras: ensinando a 

outros aquilo que lhes foi ensinado e não descobrindo coisas 

novas. Exatamente esta, conforme se verifica no curriculum 

vitae dos que responderam os questionários, é a situação 
dos cientistas sociais brasileiros.

6  Segundo ele, só de Sociologia existem no país cerca de 150 
cadeiras, das quais 30 em Faculdades de Filosofia e outros 
institutos universitários e 120 Escolas Normais e Institutos 
de Educação. Ver Azevedo (1954).
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Resumo: 
Neste texto, o primeiro capítulo do relatório “As ciências 
sociais no Brasil” enviado à CAPES por Luiz Costa Pinto (em 
parceria com Edison Carneiro), o autor investiga as cone-
xões históricas entre o processo de emergência, formação 
e crise das ciências sociais e o padrão de mudança social 
no Brasil. Embora este gênero intelectual – balanço da pro-
dução sociológica – tenha sido frequente nos anos 1950, o 
relato de Costa Pinto se destaca por colocar em primeiro 
plano as idas e vindas do processo de constituição das 
ciências sociais no país, mobilizando, para tal, o conceito 
de “marginalidade estrutural”.

Abstract:
This article is a transcription of the first chapter of the 
report sent by Luiz Costa Pinto (co-authored with Edison 
Carneiro) to CAPES. Here, the author analyses the historical 
connections between the process of development of the 
social sciences and the social change patterns in Brazil. 
Although this genre of sociological thinking has been com-
mon in the 1950s, Costa Pinto’s account highlight specially 
the ambivalences of the constitution of the social sciences 
in Brazil, what is expressed by the concept of “structural 
marginality”.
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Luiz Costa Pinto; Ciências 
sociais; Sociologia brasileira, 

Marginalidade estrutural.
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RESENHA





Rodrigo Salles Pereira dos Santos

Um dos mais eminentes estudiosos 
contemporâneos da ação coletiva, Sid-
ney Tarrow apresenta em O poder em 

movimento: movimentos sociais e confron-

to político,1 seu único livro publicado 
no Brasil até o momento, um conjun-
to de reflexões teórico-metodológicas 
para a interpretação de suas formas 
confrontacionais, em particular os mo-
vimentos sociais. O livro, que está nu-
ma recente terceira edição na língua 
inglesa original, inscreve-se em pro-
jeto coletivo mais amplo sobre políti-
ca confrontacional ou confronto polí-
tico (contentious politics)2 que tem um 
marco importante também em Dyna-

mics of contention, escrito com Charles 
Tilly e Doug McAdam, em 2001.3  

No âmbito deste projeto, os mo-
vimentos sociais são compreendidos 
como “desafios coletivos baseados em 

objetivos comuns e solidariedade social 

numa interação sustentada com as elites, 

opositores e autoridade” (Tarrow, 2009: 
21), e constituem um subgênero da 
ação coletiva em um campo teórico e 
empírico ampliado por meio do con-
ceito matricial de confronto. 

Ainda que questões específicas 
pudessem ser levantadas em relação 

à proposta, como em relação às for-
mas reativas estatais ao confronto e 
aos mecanismos conectores de ma-
croprocessos sociais e performances 
confrontacionais,4 objetivamos, nesta 
resenha, apontar algumas das contri-
buições teórico-metodológicas mais 
gerais da abordagem da política con-
frontacional e dos movimentos sociais. 
É certo que essa abordagem se apre-
senta menos como uma teoria acabada 
do que como uma agenda de pesquisa 
baseada em um estoque diversificado 
de conceitos analíticos. Porém, como 
ela irradia, mais do que eclipsa, nossa 
compreensão das condições nas quais 
surgem formas diversificadas de ação 
coletiva e os processos concretos nos 
quais se desenvolvem, vale chamar a 
atenção para seus sentidos mais heu-
rísticos. 

Em outras palavras, defende-se 
aqui que, ao construir e investigar uni-
dades de análise complexas, a partir 
de um enfoque amplo, centrado na 
interação de sujeitos, ações e objetos 
de confronto, a abordagem da política 
confrontacional lega à teoria social 
uma contribuição teórico-metodológi-
ca propriamente relacional, que desa-

O poder em movimento: movimentos 

sociais e confronto político. 

Tarrow, Sidney. Petrópolis: Vozes, 2009. 
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fia antinomias cristalizadas nas ciên-
cias sociais lato sensu. Esta contribui-
ção transcende o estudo dos movi-
mentos sociais, e pode ser generaliza-
da, virtualmente, à totalidade dos fe-
nômenos da ação coletiva – o que se 
pretende apenas indicar nos limites 
desta resenha. 

Em O poder em movimento, o con-
fronto constitui o elemento indecom-
ponível das formas diversas da ação 
coletiva. A singularidade da ação co-
letiva confrontacional situa-se, por-
tanto, na oposição construída entre 
aqueles que detêm poder e aqueles 
que, a priori, são destituídos de meios 
institucionais de reivindicação. Am-
bos, confronto e poder, são definidos 
como propriedades interativas que 
conectam as esferas política e social.

No entanto, na abordagem de Tar-
row, performances públicas de oposi-
ção concretas assumem um caráter 
complexo, caracterizado tanto por 
agências múltiplas e assimétricas, co-
mo por condicionantes estruturais 
igualmente variados quanto à extensão 
e à escala. Nesse sentido, franqueiam a 
análise das formas e mecanismos dis-
tintos de poder em sistemas de intera-
ções de agentes diversificados, intera-
ções estas que podem assumir formas 
conflituosas ou cooperativas.    

No plano específico da análise dos 
movimentos sociais, o autor faz uso de 
uma gama de instrumentos relacionais 
que permite superar a oposição entre 
ação e estrutura, como lembra Bringel 
(2011: 69). Movimentos sociais consti-
tuem, assim, formas de ação coletiva 
construídas em torno de “interesses e 
valores comuns ou justapostos” (Tar-

row, 2009: 22). Por sua vez, propósitos 
comuns podem se beneficiar em muito 
de identidades coletivas legadas e/ou 
construídas, particularmente na me-
dida em que movimentos sociais se 
engajam efetivamente em canalizá-
-las e compatibilizá-las. Em realidade, 
a consistência da ação coletiva pare-
ce depender da construção social da 
identidade comum e, portanto, da so-
lidariedade social (Tarrow, 2009: 154) 
derivada desta. 

É por meio da combinação inova-
dora de reivindicações identitárias 
produzidas a partir de “comunidades 
mais íntimas e especializadas” e efe-
tivamente solidárias, e do que Tarrow 
define como “enquadramento inter-
pretativo das identidades” (Tarrow, 
2009: 155) que se configuram coletivi-
dades mobilizáveis. Assim, a identida-
de coletiva construída opera como 
elemento conectivo e antinômico du-
rável dos movimentos sociais, mas 
também de outras formas de ação co-
letiva, confrontacionais ou não.

Importante, neste sentido, é o con-
ceito adotado, de quadro de ação co-
letiva, de David Snow e Robert Benford 
(1992 apud Tarrow, 2009: 143), e defi-
nido por estes como um esquema in-
terpretativo e seletivo, cuja proprieda-
de mais importante é a capacidade de 
condensar a variada experiência hu-
mana em um código passível de leitu-
ra e mobilização. A partir dele, Tarrow 
aponta para a dimensão da agência 
social e para a natureza profundamen-
te criativa dos fenômenos de ação co-
letiva confrontacional.

No entanto, na condição de dispo-
sitivos interpretativos de ênfase, po-
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sitiva e negativa, mas também de 
omissão, os quadros de ação coletiva 
não necessariamente limitam-se à di-
mensão confrontacional e, portanto, à 
“nomeação de descontentamentos” de 
grupos mais ou menos homogêneos de 
agentes. Eles estruturam, na verdade, 
interações de uma variedade de agen-
tes de diferentes tipos – econômicos, 
políticos e sociais – provendo signifi-
cados compartilhados orientadores da 
ação em geral. 

Ademais, os quadros de ação cole-
tiva possuem o potencial de organizar 
a experiência dos agentes tanto em 
facções, antagonismos e disputas, 
quanto em coalizões, alianças e acor-
dos. Encontram-se, portanto, na base 
de processos sociopolíticos ancorados 
nas noções de crise, atraso e subde-
senvolvimento, de um lado, e de pros-
peridade, modernidade e desenvolvi-
mento, de outro. Pois que constroem 
os significados atribuídos a determi-
nadas situações sociais, nutrem mo-
bilizações coletivas em múltiplas es-
calas. 

De acordo com o autor, no caso da 
ação coletiva confrontacional, a cons-
trução destes quadros e sua mobiliza-
ção para a ação constituem um verda-
deiro “empreendimento”. Empreendi-
mento que envolve a seleção e combi-
nação de símbolos no interior de uma 
estrutura cultural tradicional, assim 
como a adição de insígnias novas, ope-
rando processos de alinhamento entre 
valores e interesses organizacionais 
próprios e a referida estrutura. O ali-
nhamento, noção tomada de emprés-
timo também a Snow e seus colabora-
dores, conecta ação e estrutura sociais, 

projetando incidentes, episódios e 
campanhas com o potencial de trans-
formar a ambos. 

Dessa forma, Tarrow acentua as 
propriedades criativas dos movimen-
tos sociais na produção de significa-
dos compartilhados, e de alvos e ad-
versários identificáveis. Nutridos por 
identidades e objetivos herdados e 
construídos como coletivos, os movi-
mentos mobilizam, simultaneamente, 
as dimensões emotiva e racional, ir-
refletida e intencional da experiência 
humana em sociedade.

No entanto, em O poder em movi-

mento, a motivação elementar para o 
engajamento na ação coletiva, em ge-
ral, e na política confrontacional, em 
particular, é condicionada, por assim 
dizer, por uma variável ambiental. 
Neste sentido, são as mudanças ope-
radas nas estruturas de oportunidades 
e restrições políticas,5 dimensões con-
sistentes de encorajamento e desen-
corajamento à ação coletiva (Tarrow, 
2009: 38-39), que estabelecem as con-
dições nas quais o confronto tende ou 
não a se manifestar. 

Estruturas econômicas, políticas 
e sociais dizem respeito, essencial-
mente, a propriedades relativas à es-
tabilidade da realidade social e, desta 
forma, possibilitam o atendimento a 
demandas relativamente instituciona-
lizadas. No entanto, segundo Tarrow, 
nas ocasiões nas quais as fissuras 
institucionais se tornam aparentes e 
mudanças disruptivas nas referidas 
estruturas (fundamentalmente políti-
cas, para o autor) se anunciam é que 
oportunidades e restrições, aberturas e 
encerramentos, estimulam ou inibem 
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os agentes a agir coletivamente. 
A “relacionalidade” presente em O 

poder em movimento é, ainda, de cará-
ter dinâmico. O modelo analítico que 
propõe apresenta um sistema de retro-
alimentação que apenas parte das mu-
danças na estrutura de oportunidades 
e restrições políticas. Estas mudanças 
produzem, por sua vez, alterações ao 
nível da agência coletiva, que selecio-
na e mobiliza dimensões profundas da 
cultura e de interesses e valores indi-
viduais e coletivos, ensejando formas 
de ação coletiva confrontacional com 
extensão temporal e capacidade re-
produtiva. Ela diz respeito, assim, aos 
elementos de continuidade entre os 
próprios atos confrontativos. 

No arsenal de ferramentas analíti-
cas mobilizadas por Tarrow, encontra-
-se, ainda, a noção de repertório de 
ação coletiva, introduzida por Char-
les Tilly. Conjunto relativamente li-
mitado, embora renovável, de rotinas 
reivindicativas, o repertório constitui 
um elo-chave das formas de agência 
passadas, presentes e futuras. Condi-
ciona, assim, os modos operacionais 
da ação coletiva e as formas reativas 
indissociáveis de seus colaboradores e 
opositores – estatais ou não.  A inde-
pendência relativa destas interações 
no plano concreto tem o potencial de 
desencadear, portanto, períodos par-
ticularmente conflituosos. 

Segundo Tarrow, ciclos de con-
fronto, iniciados por ações coletivas 
confrontacionais independentes e 
desenvolvidos por estratégias reati-
vas estatais incapazes de pôr termo 
ao conflito, tendem a “transbordar” 
os limites das próprias reivindicações 

das quais surgiram, atraindo novas de-
mandas e estimulando o ingresso de 
novas organizações de movimento. Os 
resultados de ciclos de confronto são 
em geral, ciclos de reformas que, em-
bora imprevisíveis, tendem a ampliar 
o espaço institucional de atendimento 
às demandas dos não poderosos.

A temática da escalada processual 
da ação coletiva pode ser, assim, fi-
nalmente tematizada a partir do que 
Bringel (2011: 63) define como a espa-
cialidade da política contestatória. Em 
realidade, os fenômenos relacionados 
ao que se convencionou como interna-
cionalização e transnacionalização da 
ação coletiva vêm ocupando um espa-
ço cada vez mais central nas ciências 
sociais. 

Tarrow trata especificamente do 
potencial de emergência e desenvol-
vimento dos chamados movimentos 
sociais transnacionais, definidos como 
“interações contenciosas sustentadas com 

opositores – nacionais ou não-nacionais 

– através de redes de desafiantes organi-

zados e que ultrapassam fronteiras nacio-

nais” (Tarrow, 2009: 231). Contudo, as 
premissas comuns sobre as quais se 
assentam os fenômenos de transna-
cionalização dos movimentos sociais, 
em particular, assim como da ação co-
letiva, em geral, são as da organização 
em rede e da operação em escalas ge-
ográficas múltiplas.

O autor rejeita, entretanto, a con-
cessão de prerrogativas analíticas à 
escala global como dimensão-chave 
tanto das estruturas políticas e ma-
croprocessos sociais quanto do en-
cadeamento de eventos de confronto 
em incidentes, episódios e campanhas. 



313

Assume, portanto, a globalização co-
mo um quadro de ação coletiva cujos 
mecanismos e processos tradutores da 
estrutura de rede em ação permane-
cem por ser explicados. Dessa forma, 
não se furta em afirmar que  

os efeitos do ativismo transnacional na 

política doméstica podem ser sua fun-

ção mais importante. As redes de ati-

vismo transnacional podem ajudar os 

atores com poucos recursos a construir 

novos movimentos domésticos a partir 

de combinações de materiais nativos e 

importados (Tarrow, 2009: 240).

Facções e coalizões entre redes 
sociais domésticas, estruturadas por 
meio de relações formais e/ou infor-
mais, e redes transnacionais, inibem 
ou induzem processos de transcen-
dência escalar, isto é, vinculam recur-
sos e mecanismos de reivindicação e 
legitimação de pleitos em diferentes 
escalas e, portanto, produzem ações 
coletivas de desafio e confronto mul-
tidirecionais. 

O referido processo, como aponta 
o autor, é particularmente relevante 
considerando a profunda assimetria 
de recursos que envolve, em grande 
medida, a interação das elites com as 
massas em escala local. Desse modo, 
acordos e disputas entre redes domés-
ticas e transnacionais de movimentos 
sociais e agentes coletivos tendem a 
ampliar a oferta de oportunidades no 
interior das estruturas econômicas, 
políticas e sociais que abarcam a ope-
ração dos agentes desafiantes locais, 
produzindo efeitos imprevisíveis. 

O arguto exame de Tarrow abre um 
flanco analítico importante, com foco 
nos mecanismos de influência mútua 
entre quadros de ação coletiva ope-

rando em diferentes escalas. Eventos 
de contestação a agentes poderosos, 
organizados por meio de vínculos en-
tre redes domésticas e transnacionais, 
vêm apresentando, assim, grande po-
tencial transformativo. Sua comple-
xidade escalar pode derivar em epi-
sódios e gerar reações de adversários 
com potencial evolutivo para ciclos de 
confronto, podendo imprimir marcas 
duradouras.   

Por fim, deve-se destacar que esta 
apresentação panorâmica de O poder 

em movimento buscou evidenciar al-
gumas das muitas dimensões da sín-
tese teórico-metodológica proposta 
por Sidney Tarrow. Buscou-se enfocar 
essencialmente, a contribuição ímpar, 
relacional e dinâmica, que esta oferece 
para o estudo do fenômeno da ação 
coletiva, em suas variadas formas e 
dimensões. 

Estudiosos dos movimentos so-
ciais, das ciências sociais em geral e 
também de áreas afins têm, portanto, 
muito a se beneficiar da leitura desse 
livro que, malgrado ele mesmo esteja 
em movimento, dada a nova edição 
que está conhecendo em língua ingle-
sa neste momento, apresenta ao leitor 
brasileiro um programa de pesquisa 
promissor, alternativo às visões mais 
disjuntivas dos fenômenos econômi-
cos, políticos e sociais. 

Resenha recebida para publicação 
em fevereiro de 2012.

resenha | rodrigo salles pereira dos santos
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 NOTAS

1  Power in movement: collective action, social movements and po-

litics é o título da publicação original em inglês, de 1994.

2  Ver entrevista com Sidney Tarrow nesta edição de Sociologia 

& Antropologia. Ver, também, os elucidativos comentários 
de Breno Bringel (2011) acerca da recepção indireta das 
teorias norte-americanas da ação coletiva e tardia da obra 
de Tarrow no Brasil. 

3  Para uma descrição pormenorizada da síntese proposta da 
ação coletiva confrontacional, ver McAdam, Tarrow & Tilly 
(2009).

4  Conforme nos lembra o próprio Tarrow, ao tratar do percur-
so intelectual de Charles Tilly até a abordagem da política 
confrontacional. Ver Tarrow (2008).

5 O conceito de estrutura de oportunidades e restrições polí-
ticas, hoje amplamente utilizado e desenvolvido pelos te-
óricos da ação coletiva, remonta originalmente ao clássico 
de Charles Tilly, From mobilization to revolution, publicado 
em 1978.
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