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the relative autonomy of jeffrey alexander

A AUTONOMIA RELATIVA DE JEFFREY ALEXANDER

Resumo

O programa forte em sociologia cultural ocupa um lugar 

específico na sociologia estadunidense contemporânea. Em 

um momento em que as teorias de médio alcance pre-

dominam, o programa forte, em certos aspectos, segue um 

modelo mais antigo de teorização por meio do desenvolvi-

mento de um autoconsciente esforço teórico programático. 

Este artigo articula essa característica do programa forte 

com as suas relações com tradições teóricas anteriores que 

inspiram suas ambições (a despeito de suas consideráveis 

diferenças dessas tradições). Outro aspecto do programa 

forte que exerce uma importante influência é a sua iden-

tificação institucional com o Center for Cultural Sociology 

da Yale University. O artigo identifica nos encontros sema-

nais do “culture workshop” promovidos nesse centro um 

nexo que lhe permite ao mesmo tempo perseguir o seu 

programa teórico específico e permanecer fortemente 

conectado aos desenvolvimentos mais gerais da sociologia 

cultural estadunidense.
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Abstract

The strong program in cultural sociology is distinctive in 

contemporary U.S. sociology.  At a time when middle-

range theory dominates, the strong program in some re-

spects follow an older model of theorizing through the 

development of a self-consciously programmatic theo-

retical endeavor. The article traces this quality of the 

strong program to its relationship to older theoretical 

traditions that inspire its ambitions (though it differs 

from these in important ways). Another aspect of the 

strong program that exerts an important inf luence is its 

institutional identification with the Yale Center for Cul-

tural Sociology. The article focuses on the Center’s week-

ly culture workshop as a nexus that allows for it to both 

pursue a distinctive theoretical program that nonetheless 

remains closely connected to developments in U.S. cul-

tural sociology more generally.
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