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Fronteiras de Sociologia:  

Três Artigos

 

 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Os três artigos reunidos neste pequeno volume refletem 

preocupações atuais de estudo e pesquisa no vasto horizonte 

da sociologia.  

O primeiro, firmado por Jacob J. Lumier, trata aspectos 

da sociologia do conhecimento, é abrangente e foi preparado 

em 2014, por ocasião do segundo ano de expressão de 

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro – SSF/RIO. É a 

versão modificada de trabalho anteriormente divulgado na 

Web da Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación la Ciencia y la Cultura – OEI. 

O segundo, firmado por Maria Olinda Luz, aborda 

problema de interesse para a sociologia das organizações 

complexas, é a versão atualizada do artigo publicado junto ao 

X Congresso Nacional de Excelência em Gestão, e examina a 

inteligência emocional como habilidade a ser aprimorada.  

O terceiro, firmado por Montserrat M. L. Cobo, tem 

alcance na área de sociologia dos museus, é a versão 

modificada de uma monografia da UNIRIO sobre o ambiente 

histórico legado da Monarquia no Rio de Janeiro, e aborda com 
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riqueza de detalhes o estudo da Praça XV de Novembro, como 

sitio museológico.  

Os autores são membros de Sociólogos sem Fronteiras 

Rio de Janeiro – SSF/RIO e cultivam o propósito de propiciar 

atividades pedagógicas e o compromisso com os direitos 

humanos. 

 

SSF / RIO Dezembro de 2015 

Roser R. Cistero e Jacob J. Lumier  
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PRIMEIRO ARTIGO:  

O Conhecimento Na Realidade Social1  
 
 

 
- Tópicos de Sociologia 

 
 
 
 

Por  

 

Jacob (J.) Lumier 

  

                                                 
1 Este artigo é a versão modificada de trabalho anteriormente divulgado na 

Web da Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y 

la Cultura – OEI. 
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O Conhecimento na Realidade Social 

Jacob (J.) Lumier 

 
 

 

 

Epígrafe  

 

 

“as categorias lógicas são sociais em segundo grau… não só a 
sociedade as institui, mas constituem aspectos diferentes do ser 

social que lhes servem de conteúdo… O ritmo da vida social é que 
se encontra na base da categoria do tempo; é o espaço ocupado 

pela sociedade que forneceu a matéria da categoria do espaço; fora 

a força coletiva que criou o protótipo do conceito de força eficaz, 

elemento essencial da categoria de causalidade… O conceito de 
totalidade é a forma abstrata do conceito de sociedade”(Durkheim) 
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O Conhecimento na Realidade Social 

Jacob (J.) Lumier 

 
 

 

 

Apresentação 

 

 

1). Muitos criticam a sociologia e lhe atribuem 

apressadamente a ideia utilitarista e produtivista de que a vocação 

do homem é produzir, fazendo da técnica e da tecnologia o principal 

instrumento de sua emancipação. Não é bem assim. O caráter 

histórico da sociologia, afirmado em sua vinculação à sociedade 
industrial, por Saint-Simon, não se restringe em valorizar o 

desenvolvimento das forças produtivas, mas releva da confiança na 

realização de obras, que marca os séculos modernos, e implica 

afirmação da consciência da liberdade humana.  

    A compreensão pragmática do saber, cultivada pelo 

sociólogo, leva a enfrentar os desafios de hoje em dia, 

notadamente, a compreensão restrita de que o conhecimento se 

resume na habilidade manuseada quando estamos ao computador, 

esquecidos que as habilidades são estudadas em sociologia como 

um aspecto de uma classe do conhecimento, no caso o 

conhecimento técnico. 

Adentrar a internet adquiriu tal alcance que nos faz lembrar o 

frisson do filme em três dimensões dos anos sessenta, quando as 

pessoas iam ao cinema para maravilharem-se com a experiência 

dos óculos bicolores, e impressionarem-se com as imagens 

espacializadas que deles brotavam. 

Vê-se por aí que, cada vez mais, se imagina a realidade do 

conhecimento pelo prisma da Web, como o quid emergente através 
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dos portais da rede de redes. O conhecimento é confundido aos 

próprios arquivos eletrônicos que se podem administrar e gerir pelo 

exterior como qualquer recurso industrial. 

Por esse modo exteriorizado vê-se cada vez menos o caráter 

humano do conhecimento, de que fazemos a experiência nos 

debates e nas reflexões dos temas coletivos reais, como se a 

linguagem pura dos algoritmos houvesse gerado o simbolismo vazio 

de uma sintaxe lógica prévia, como exigência suposta para aceder 

ao conhecimento.  

2). Certamente, tal sugestão visando redirecionar a sociologia 

em proveito da tecnologia pode ser associada notadamente às 

chamadas “ciências da cognição”, cujo aproveitamento das novas 
técnicas visuais da neurociência fez crescer seu prestígio e 

influência, difundindo-se a falsa suposição de que, ao examinar o 
funcionamento do cérebro, a neuropsicologia seria capaz de 

visualizar os processos mentais ou, pelo menos, exercer uma 

observação muito próxima disso. Tal o engano desejado.  

Em realidade esse desiderato não se verifica. Os processos 

mentais não podem ser diretamente observados, mas apenas 

constatados por inferência e de modo retroativo.  

A neurociência não alcança a visualização dos fatos mentais, 

tais como a simbolização ou o aprendizado, mas somente de seus 

correlatos fisiológicos.  

Utilizando aparelhos como os de ressonância magnética e de 

tomografia, observa somente aquilo que acontece no organismo 

enquanto os processos mentais se desenrolam.  

3). Navegando contra tal corrente utilitarista, projetada sobre 

a tecnificação do saber, o sociólogo examina o conhecimento a 

partir da realidade social de conjuntos, sem adotar por princípio a 

subordinação dos homens às máquinas.  

Note-se que não se trata aqui apenas do conhecimento 

científico, mas, como fato social, o conhecimento é praticado em 
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todo o juízo que pretenda afirmar a verdade sobre alguma coisa – 

verdade como simples correspondência da experiência e dos fatos. 

Por conhecimento devem entender “os atos mentais em que se 
combinam a experiência imediata e mediata em diferentes graus 

com o juízo” i. Intuições e juízos diferenciados nas avaliações, 

debates e reflexões dos temas coletivos reaisii.  

 Há classes diferenciadas do conhecimento, variando com 

eficácia em função dos Nós-outros, grupos, classes sociais e 

sociedades globais iii. O método e a atividade do sociólogo têm foco 

no pluralismo efetivo da realidade social, com alcance prestante 

para descobrir e descrever os aspectos que escapam ao domínio do 

utilitarismo doutrinário.  

Lembra que tal orientação diferencial aqui observada, tem 

ascendência no histórico da sociologia. Sociólogos notáveis como 
Durkheim manifestaram recusa da "utilidade" como valor 

normativo, critério último das ações humanas, e base mensurável 

de análise das questões políticas, sociais e econômicas. Desta sorte, 

é válida a atitude intelectual que, reconhecendo a especificidade da 

consciência coletiva, se opõe a toda tentativa de estabelecer um 

absoluto com imposição aos fatos sociais 2.  

*** 

 

 

                                                 
2 O presente artigo é um resumo dos seguintes livros do autor: (a) Curso de Sociologia do 

Conhecimento – Texto 01: Comentários Críticos e Observações de Leitura, ensaio, 101 
páginas, Bubok, Julho 2013, ISBN eBook en PDF: 978-84-686-4516-2; ISBN Acabado en 
rústica: 978-84-686-4515-5; (b) Curso-de-Sociologia-do-Conhecimento–Texto-02: 
Bubok, 133 págs, Agosto de 2013, Obra registrada no Safe Creative; (c) Curso de 
Sociología do Conhecimento – Texto 03: Bubok., 126 págs, Novembro 2013, Obra 
registrada no Safe Creative. 
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O Conhecimento na Realidade Social 

Jacob (J.) Lumier 

 
 

INTRODUÇÃO: A Variabilidade Como Critério. 

 

Todo o mundo sabe que os indivíduos mudam de atitude em 

função dos grupos aos quais pertencem. Os papéis sociais que 

assumem ou os personagens que encarnam mudam segundo os 

círculos sociais diferentes a que pertencem.  

Um pai ou um marido muito autoritário, por exemplo, pode, 

simultaneamente, desempenhar o papel de um colega 

particularmente atencioso.  

Em cada grupo, um indivíduo desempenha um papel social 

diferente: é ajustador, vendedor, professor..., por outro lado, esse 

mesmo indivíduo pode desempenhar, nesses grupos, papéis umas 

vezes sem brilho, outras vezes brilhantes; umas vezes 

subordinados, outras vezes dominantes; os mesmos indivíduos e os 

mesmos grupos podem, segundo estruturas e conjunturas sociais 
variadas, desempenhar papéis muito diferentes e até opostos. 

Dentre outras, essas variações indicam somente alguns aspectos 

do pluralismo social efetivo da realidade social, que constitui o pano 

de fundo deste ensaio.  

A falsa crença de que há uma estrutura lógica na base das 

sociedades defronta-se ao fato de que, deslocando toda a suposta 

coerência prévia, na realidade social, há as diversas perspectivas 

possíveis e até antinômicas que são postas para uma sociedade em 

vias de se fazer.  

A sociedade está sujeita a flutuações e até aos movimentos 

cíclicos, e o progresso retilíneo em direção a um ideal particular, 

tomado como um movimento constante, não pode valer mais do 

que para períodos determinados, – em outros períodos a sociedade 
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pode orientar-se em sentido oposto ao ideal, ou por um ideal 

completamente diferente.  

Para o sociólogo que cultiva a mirada diferencial, o principal 

critério dos materiais empíricos é a variabilidade: os agrupamentos 

particulares mudam de caráter e não apenas de posições; assumem 

identidades e diferenças não assumidas em tipos ou subtipos de 

sociedades diferentes. Na medida em que participam da mudança 

em eficácia que se opera no interior das estruturas, os grupos, mais 

do que se deslocarem conforme trajetórias apenas exteriores, se 

movem nos tempos sociaisiv.    

   As formas de sociabilidade, os grupos, as classes sociais, 

mudam de caráter em função das sociedades globais em que estão 

integrados; inversamente, as sociedades globais se modificam de 

cima a baixo sob a influência da mudança de hierarquia e de 
orientação das primeiras v. 

As ilusões trazidas pela confusão com a filosofia da história se 

encontram favorecidas pela ocorrência de um erro lógico 

fundamental que é a falta de distinção entre os juízos de realidade 

e os juízos de valor. Desse erro decorre a confusão, pois em vez de 

explicar os desejos a partir da realidade social, constrói-se a 

realidade social em função desses desejos.  

Os juízos de valor são as aspirações, os desejos e as imagens 

ideais do futuro, e formam um dos patamares da realidade social 

em seu conjunto, de tal sorte que o progresso em direção a um 

ideal (filosofia da história) só pode intervir, na análise sociológica, 

unicamente em vista de integrar esse progresso ideal em um 

conjunto de fatos sociais que a análise se propõe explicar.  

Em acréscimo, nota que a atividade do sociólogo tem um 

interesse prestante não só para a as ciências sociais, mas 

igualmente para as ciências humanas. Ralf Dahrendorf, por 
exemplo, nos lembra que Max Weber (apesar de seu culturalismo 

abstrato) “insistiu que o cientista social se esforçasse por distinguir 
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os juízos de valor dos juízos científicos” e sublinha que essa 
“exigência de objetividade” foi “explicada bastante claramente no 
que Max Scheler e Karl Mannheim chamaram sociologia do 

conhecimento”, a qual, por sua vez, o próprio Dahrendorf qualifica 

como “método para a autopurificação dos cientistas sociais” vi . 

 
 

*** 
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O Conhecimento Na Realidade Social 

Por Jacob (J.) Lumier

 
 

PARTE 1: A Tecnologia, A Indústria Cultural E O 
Conhecimento 

 

  Do ponto de vista da variabilidade, quando falam de um 

novo paradigma de construção do conhecimento, não devem 

exaltar o fato de que as tecnologias de informação e comunicação 

- TICs possibilitem ao conhecimento técnico ser construído em seus 

conteúdos lógico-numéricos pelas próprias ferramentas 

tecnológicas, como os computadores construindo computadores e 

os robôs construindo robôs.  

Trata-se de que, ao quebrar-se o elo convencional em torno 

da função de fazer o conhecimento / informação / mensagem 

chegar ao consumidor, a difusão desse conhecimento 

disponibilizado na indústria cultural passa a sofrer os efeitos das 

redes de redes (Web), de tal sorte que o compartilhamento do 

conhecimento disponibilizado na Internet tem sido a base da 
inovação e da produção de novos conhecimentos. 

A noção de construção passa a ter o sentido preciso de que o 

conhecimento / informação / mensagem não é mais imposto desde 

cima pela indústria cultural, mas o usufruto do mesmo, como 

conteúdo impresso, gravado socialmente, ou comunicado, resulta 

do círculo dos administradores e usuários das novas tecnologias da 

informação, sobretudo do compartilhamento e das trocas entre os 

particulares, incluindo notadamente as redes de redes P2P vii. 

Admite-se, então, que esse conhecimento / informação / 

mensagem assim difundido e desfrutado em redes de redes, 

introduz novas referências para a compreensão dos papéis sociais 

na indústria cultural. Por sua vinculação direta aos meios 

tecnológicos de difusão da informação, ou como extensão desses 
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meios, sobretudo pela magnitude do seu volume e rapidez, tais 

conhecimentos em redes adquirem um valor econômico próprio que 

antes não se verificava viii.  

Tal a razão pela qual alguns assinalam a importância de uma 

“noção tecnológica do conhecimento” e sugerem que a sociologia 
do conhecimento deveria concentrar-se primordialmente nos 

aspectos vinculados ou diretamente impulsionados pela tecnologia, 

como o desenvolvimento das habilidades tecnicizadas.  

 

 Juízos Cognitivos e Realidade Social 
 

Por contra, de modo semelhante às disciplinas que estudam 

as demais obras de civilização, e tendo em conta que a 

especificidade de seu objeto sejam os juízos cognitivos – pretendem 

afirmar a verdade sobre alguma coisa, verdade como simples 

correspondência da experiência e dos fatos –, a sociologia do 
conhecimento se desenvolve em conjunto com a sociologia do 

direito e da moral, justamente porque pressupõe os juízos de 

realidade.   

Os juízos cognitivos estão na base das mais diversas 

habilidades, tais como “utilizar uma chave para abrir ou fechar 
portas”; “conduzir um automóvel no tráfego”, “identificar e 
classificar as músicas que se deseja ouvir”, etc.  

Por sua vez, reconhecer uma pessoa ou um grupo diferente 

de si, descrever seus procedimentos, sua maneira de ser e agir, 

implicam os juízos de realidade. Estes se referem ao fato de que a 

realidade é sempre de alguém, e pode se afirmar em um quadro 

social como minha, sua, nossa realidade; como a realidade de 

outrem (dele), de um grupo, de uma classe, de uma sociedade.  

Lembra que, por ser a realidade de alguém, por atualizar uma 
subjetividade coletiva (aspiração aos valores), a realidade social 
guarda uma contingência original. Embora tenha níveis objetivados, 
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a realidade social não é um lugar, é mais do que uma simples 
extensão cartesiana (res extensa), é realidade em ato, em vias de 
se fazer, e se atualiza em a multiplicidade dos quadros sociais ix. 
Por essa razão, os determinismos sociais que lhe dão consistência 
operam nos tempos de uma coerência-contingente. Se a realidade 
social é tida frequentemente como um lugar ou uma localização é 
porque a apreensão original do mundo social é consideravelmente 
reificada x.  

Desta sorte, as coincidências dos quadros sociais e dos quadros 
de referência não são um azar (hazard), mas um acontecimento 
sociológico, um evento sui generis dos tempos sociais, coincidências 
de uma "história dos fenômenos" que tornam preenchido o vazio do 
mundo com situações em ausência de intenção. 

É com base nessa “coincidência” que se podem estabelecer as 
correlações funcionais como procedimento de verificação dos 
determinismos sociais. Neste sentido, o realismo relativista 
sociológico ajusta-se à dialética complexa de que, tendo em vista o 
pensamento probabilitário, comentou o filósofo Gastón Bachelard, 
ao sustentar que temos necessidade de mudar o real de lugar, e 
que a função realista é cada vez mais móvel: as revoluções 
frutuosas do pensamento científico são crises que obrigam a uma 
“reclassificação profunda do realismo”xi. 

Embora se efetue mediante os símbolos sociais, toda a 

comunicação social acontece em estado de realidade, e os 

indivíduos e os grupos, em seu conhecimento perceptivo do mundo 

exterior xii, estão a todo o momento formulando juízos de realidade 

para poderem comunicar.  

Assim, “utilizar uma chave para abrir ou fechar portas”, 
“conduzir um automóvel no tráfego” etc., implicam certamente os 
juízos cognitivos (no caso, a experiência de afirmar a verdade de 

que as portas são abertas e fechadas mediante a utilização de 

chaves), mas, implicam igualmente o reconhecimento de nossa 

realidade como viventes em uma civilização técnica e integrados na 

respectiva mentalidade racional (as coisas são percebidas com o 
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filtro das relações de meios e fins), onde a habilidade de utilizar as 

chaves como simples ferramentas e não objetos de devoção pode 

ter lugar, em diferença dos tipos tradicional e carismático, de que 

tratou Max Weber xiii.  

Desta forma, em razão de pressupor os juízos de realidade, 

base de eficácia das obras de civilização como regulamentações 

sociais xiv, decorre a mencionada definição da tarefa primordial da 

sociologia do conhecimento, a saber: pôr em relevo as correlações 

funcionais entre os gêneros ou classes do conhecimento e os tipos 

de quadros sociais em que são atualizados xv.  

 

Ciências da cognição e sociologia 
 

Certamente, a sugestão que visa redirecionar a sociologia em 

proveito da tecnologia, com a finalidade de estudar as habilidades 

tecnicizadas xvi, pode ser associada, notadamente, às chamadas 
“ciências da cognição”, cujo aproveitamento das novas técnicas 
visuais da neurociência fez crescer seu prestígio e influência, 

difundindo-se a falsa suposição de que, ao examinar o 

funcionamento do cérebro, a neuropsicologia seria capaz de 

visualizar os processos mentais ou, pelo menos, exercer uma 

observação muito próxima disso. Tal o engano desejado.  

Em realidade esse desiderato não se verifica. Os processos 

mentais não podem ser diretamente observados, mas apenas 

constatados por inferência e de modo retroativo.  

A neurociência não alcança a visualização dos fatos mentais, 

tais como a simbolização ou o aprendizado, mas somente de seus 

correlatos fisiológicos.  

Utilizando aparelhos como os de ressonância magnética e de 

tomografia, observa somente aquilo que acontece no organismo 

enquanto os processos mentais se desenrolam.  
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A finalidade da psicologia é a descrição, a explicação, a 

previsão e o controle do desenvolvimento do seu objeto de estudo. 

Se os processos complexos como a simbolização (cada coisa tem 

um nome) ou o aprendizado, incluídas as operações lógicas, não 

podem ser diretamente observados, mas apenas inferidos, torna-

se o comportamento de um indivíduo o alvo principal dessa 

descrição, explicação e previsão.   

Acontece que as consciências individuais não se afirmam 

isoladamente, mas são intercomunicadas. 

A comunicabilidade é um diferencial da sociologia do 

conhecimento e pode ser resumida no fato de que, nas 

profundezas mais íntimas do Eu, encontramos a consciência 

coletiva e, inversamente, vemos que é nos estados mais intensos 

que as consciências coletivas deixam de exercer a menor pressão 
sobre as consciências individuais que nelas participam. É o 

princípio das consciências intercomunicadas que o pioneiro da 

sociologia do conhecimento Karl Mannheim perquiriu, mas 

fracassou em formular, devido a influência da filosofia da história 

e do hegelianismo xvii.   

Na época em que Karl Mannheim elaborou a sociologia do 

conhecimento (os anos de 1930) não havia acontecido a experiência 

das Tecnologias de Informação e Comunicação. A extensão massiva 

do capital ao setor chamado terciário e as transformações ligadas à 

terceira revolução industrial (automatização, informática), que 

produziram uma industrialização generalizada de todos os setores 

da atividade humana, só acontecerão depois dos anos 1950.  

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TICs torna atual o problema da comunicação social, 

cujo equacionamento deve ser renovado. Não se trata mais de fazer 

a sociologia dos meios de comunicação, simplesmente, mas 
elaborar uma releitura dos conhecimentos sociológicos desde o 

ponto de vista do problema da comunicação social.  
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Os símbolos Sociais e o problema da comunicação 
  

     Desta forma, a sociologia encontra-se em medida de 

oferecer um estudo explicativo do conhecimento bem mais 

completo do que não poderiam fazê-lo as orientações reducionistas. 

Nessas, deixa-se de lado o fato de que não há comunicação fora ou 

pelo exterior do psiquismo coletivo, enquanto que, em sociologia, 

tal assertiva é básica e cabe repercuti-la: as consciências individuais 

não se afirmam isoladamente, mas são intercomunicadas. Há 

implicação mútua na ligação entre o psiquismo individual, o 

psiquismo interpessoal e o psiquismo coletivo.  

Ao constatar que no psiquismo coletivo tem lugar uma fusão 
prévia das consciências (assegurando a mesma significação aos 

signos e aos símbolos, como, p.ex., às palavras de uma língua), 

nota-se que o psiquismo interpessoal ou intergrupal implica os dois 

outros. Se esse psiquismo interpessoal é afirmado em suas 

manifestações na comunicação, nenhuma comunicação pode ter 

lugar fora do psiquismo coletivo.  

Ao mesmo tempo, são os psiquismos individuais que 

comunicam - o que supõe sua diferenciação tanto quanto sua fusão. 

Daí porque o sociólogo insiste em não separar os três psiquismos 
xviii. 

Todo o conhecimento é comunicável mediante os mais 

diversos simbolismos sociais, incluindo a língua de um povo, de tal 

sorte que a existência dos conhecimentos coletivos e suas 

hierarquias ou sistemas é preponderante em sociologia.  

Certamente, devem pôr em relevo o aspecto dialético no 

estudo da função mediadora dos símbolos, a saber: a relação do 
símbolo ao conteúdo simbolizado, entendido este como lugar 

desejado, significação em ausência, mostra-se uma relação 

necessariamente plena de ambiguidades.   
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Embora os símbolos sejam, como os signos o são, substitutos 

que invocam ausências e que servem de mediadores, o fazem de 

maneira bem mais complexa e dialetizada do que os signos, já que 

essa mediação à qual servem, consistindo em orientar para a 

participação mútua dos agentes no simbolizado (lugar desejado) e 

reciprocamente, mostra que, na definição sociológica, a 

característica essencial dos símbolos consiste em “revelar velando 
e em velar revelando” xix.   

Se os símbolos fossem substitutos assim tão claros como são 

os signos se confundiriam com estes, ao passo que os símbolos 

expressam as ausências invocadas apenas parcialmente, de 
maneira que o lugar desejado nunca é inteiramente direcionado nos 

símbolos, mas é apenas uma participação mútua.  

 

A consciência coletiva e a consciência individual 
 

Pode ver que, diferente das mencionadas "ciências da 

cognição", o sociólogo realista elabora sua mirada seguindo o 

ensinamento de Durkheim que, já na primeira metade do século 

XX, juntamente com os colaboradores da revista L'Année 

Sociologique, fundada em 1898, colocou em relevo a existência de 

memórias coletivas múltiplas, acentuando que as consciências 

individuais se revelam desse modo interpenetradas.  

Em debate com Gabriel Tarde (1843 – 1904), ao insistir que 

não se pode desconhecer a descontinuidade e a contingência que 

diferenciam as esferas do real, Durkheim se posiciona sobre a 

referência das funções cerebrais na vida da consciência.  

Em seu estudo sobre Les Représentations Collectives et les 

Représentations Individuelles, estudo posteriormente inserido na 
sua obra Philosophie et Sociologie, pressentindo a dialética ao 

argumentar por analogia sobre a autonomia relativa nas relações 

entre a consciência coletiva e a consciência individual, deixa claro 
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sua recusa em reabsorver a consciência coletiva nas consciências 

individuais nos dizendo que isto equivaleria a reabsorver o 

pensamento na célula e retirar à vida mental toda a especificidade.  

Certamente, já se sabe hoje em dia que a descontinuidade 

diferenciando a consciência individual das células do cérebro não é 

idêntica àquela que diferencia a consciência coletiva da consciência 

individual. Apesar de suas variadas implicações, o psíquico e o 

biológico ou orgânico pertencem a esferas do real mais ou menos 

disjuntas, admitindo sobreposição, enquanto que, pelo contrário, a 

consciência coletiva e a consciência individual são manifestações da 

mesma realidade, estudada como fenômeno psíquico total xx.  

 

As Classes do Conhecimento - I 
 

Desta forma, tomando base na diferenciação das esferas do 

real, e tendo em vista estudar as variações do saber - partindo do 

fato elementar de que o conteúdo do saber varia em função dos 

quadros sociais -, a sociologia leva a observar uma pluralidade de 

sistemas cognitivos, correspondentes à diversidade dos tipos de 

sociedades globais e suas estruturas – parciais e globais – como 

quadros sociais do conhecimento.  

Os sistemas cognitivos compreendem diferentes hierarquias 

de classes do conhecimento, entrecruzadas com as diferentes 

acentuações das suas formas.  

As classes do conhecimento podem ser: (a) mais 

profundamente implicadas na realidade social, como é o 

conhecimento perceptivo do mundo exterior, o conhecimento de 

outro e o conhecimento de senso comum, estudados nesta 

sequência; (b) menos espontaneamente ligadas aos quadros 
sociais, cuja ligação funcional pressupõe a estrutura social e requer 

o diálogo e o debate: como é o caso para o conhecimento técnico, 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
30 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

o conhecimento político, o conhecimento científico e o 

conhecimento filosófico xxi.  

Quanto às formas de conhecimento, compreendem 

dicotomias que se encontram diferentemente acentuadas dentro de 

cada classe do saber, portanto, são as formas de relatividade das 

classes do conhecimento, das quais estudam as cinco dicotomias 

seguintes: 1) – o conhecimento místico e o racional; 2) - o empírico 

e o conceitual; 3) - o positivo e o especulativo; 4) - o simbólico e o 

adequado; 5) – finalmente, a dicotomia do conhecimento coletivo e 

do conhecimento individual.  

Revelando a compreensão relativista de que essas formas se 

apresentam antes como tendências ou matizes, e só 

excepcionalmente surgem em relativa pureza, note-se que essa 

diferenciação das formas do conhecimento segundo dicotomias tem 
origem, e procede da constatação de que todo o conhecimento é 

uma combinação dialética de experiências e juízos xxii.  

Os tipos de sociedades globais cujos sistemas cognitivos 

foram estudados são os seguintes: (a) as Cidades-Estados antigas 

tornando-se Impérios; (b) as sociedades teocrático-carismáticas; 

(c) as sociedades patriarcais (d) as sociedades feudais; (e) as 

sociedades globais que dão nascimento ao capitalismo xxiii.  

Os sistemas cognitivos da classe burguesa e da classe 

proletária foram igualmente estudados e são conhecidos; bem 

como o saber específico de certos grupos estruturados 

privilegiados, como as fábricas, os agrupamentos de localidades e 

os Estados, que não chegam a formar sistemas próprios xxiv. 

Do ponto de vista dos sistemas cognitivos merece destaque o 

estudo das quatro classes do conhecimento menos 

espontaneamente ligadas aos quadros sociais, ou cuja ligação passa 

pela reflexão dos temas coletivos reais.  

Podem notar que o caráter estrutural específico desses 

conhecimentos se manifesta em dois níveis das variações do saber, 
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seguintes: (a) - tanto pela efetuação de múltiplos coeficientes 

sociais variados (caso do conhecimento científico que, embora seja 

aberto ao público e desinteressado, não é conhecimento direto, mas 

derivado, e tem como pressuposição a acumulação, a organização 

e o planejamento da pesquisa); (b) - quanto pela participação direta 

dos interessados em preservar ou em partilhar os segredos do 

conhecimento (caso do conhecimento técnico e do conhecimento 

político).   

Como sabe, além de realçar a variabilidade (o conteúdo do 

saber varia em função dos quadros sociais), o alcance e a 

aplicação da sociologia do conhecimento não é outro senão fazer 

sobressair o que há de específico a este ou àquele Nós-outros xxv, 

a este ou àquele grupo, no aspecto do saber que ele possui e usa 

para se orientar no mundo, isto é, a mentalidade que lhe é própria 
como grupo estruturado, ou que lhe corresponde como forma de 

sociabilidade. 

 Sem dúvida, essa mentalidade só é descoberta pela 

colocação em perspectiva sociológica do conhecimento, que põe em 

relevo as correlações funcionais com os quadros sociais, de tal sorte 

que se participa em um grupo estruturado na medida em que se 

partilha o saber específico a este grupo, mesmo à distância ou 

aparentando nada ter a ver com o mesmo.  

O reconhecimento pelo saber específico de um grupo 

estruturado tem alcance probabilitário, permite avaliar o campo das 

combinações virtuais ou reais com outros grupos ou classes que o 

mesmo está em medida de participar, para trocar, completar, ou 

enriquecer seus conhecimentos e experiências, caso, bem 

entendido, tal grupo atualize uma consciência aberta às influências 

do ambiente que seja acima da média, como nos grupos e classes 

em ascensão.  

Permite também verificar, entre outros aspectos, a influência 

do mesmo grupo, se está em ascensão ou não, aspectos esses 
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muito relevantes quando se trata de classes sociais, mais relevante 

ainda no estudo dos tipos de sociedades globais e suas estruturas, 

já que esse estudo implica em descrever de que maneira grupos e 

classes sociais deixam combinar seus conhecimentos específicos 

integrando-os nos sistemas cognitivos das sociedades.  

Note-se que não se trata aqui apenas do conhecimento 

científico, mas de todo o juízo que pretenda afirmar a verdade sobre 

alguma coisa. Ou seja, por conhecimento devem entender “os atos 

mentais em que se combinam a experiência imediata e mediata em 

diferentes graus com o juízo” xxvi.  

Por sua vez, o alcance dessa análise tem base nos materiais 

da historiografia, utilizados conforme a tipologia sociológica das 

sociedades globais e suas estruturas, – notando que os tipos 

sociológicos podem se repetir na atualidade – e considera 
diferenciadamente as classes do conhecimento, cada vez que 

apareceram em um quadro social, logo, como uma classe do 

conhecimento que estava rechaçada ao último lugar no tipo de 

sociedade em que é possível constatá-lo.  

Para assinalar um exemplo, quando estava em último lugar 

no quadro da sociedade feudal, o conhecimento perceptivo do 

mundo exterior tinha como expressões a “ausência de perspectiva 
na arte, o plissamento das cidades e dos povoados em si mesmos, 

em sua arquitetura e sua disposição”, estando assim em acordo 
com o caráter fechado da mentalidade coletiva naquele tipo de 

sociedade global xxvii.  

Já o conhecimento científico ocupou um lugar predominante 

no sistema do conhecimento somente nas estruturas capitalistas, 

particularmente nas estruturas do capitalismo competitivo. Nas 

sociedades industriais, o conhecimento científico entrou em 

competição com o conhecimento filosófico e o ultrapassou.  

 
*** 
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O saber como regulamentação social 
 

Certamente, em qualquer sistema cognitivo, o conhecimento 

perceptivo do mundo exterior é privilegiado, é o portal do saber, e 

dá conta das perspectivas recíprocas sem as quais não há funções 

estritamente sociais, enquanto os demais saberes já são classes do 

conhecimento particular, já são funções correlacionadas dos 

quadros sociais e pressupõem aquele conhecimento perceptivo do 

mundo exterior.  

O processo perceptivo mais simples é um todo e implica como 

sabem elementos estruturais fundamentais (Gestalten), os quais 

antecipam a capacidade do homem para isolar relações ou 

considerá-las em sentido abstrato. Na percepção não há espaços 

vazios, mas extensões concretas.  

Por sua vez, o conhecimento perceptivo do mundo exterior 

afirma como verdadeiro um conjunto coerente de imagens 

imbricadas em amplitudes xxviii e tempos concretos e específicos, 

cuja percepção é muito variável. Isso pode ser bem compreendido 

na análise do sistema cognitivo da classe burguesa.  

Como é sabido, foi o advento da burguesia que (1) fez progressarem, 

para o primeiro lugar, as ciências da natureza e as ciências exatas, e o fez 

tanto diretamente quanto pela intermediação do Estado e seus 

estabelecimentos de ensino; (2) impôs a quantificação mais forte e mais 

eficaz das amplitudes e dos tempos, levando ao pé da letra o lema de que 

“tempo é dinheiro”, estabelecendo, dessa maneira, um laço entre o 
conhecimento perceptivo do mundo exterior e o conhecimento científico, com 

tendência para unificá-los; (3) a chegada ao poder da classe burguesa, no 

séc. XVIII, trouxe mudança em permanência no interior das estruturas, de tal 
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sorte que a sociedade industrial passa a experimentar, desde então, uma 

união entre conhecimento científico da natureza e conhecimento técnico.   

Até o século XVIII, antes da chegada ao poder da burguesia, a 

sociedade industrial, começando no século XVII, buscava desenvolver-se 

fora das ciências, diretamente nas fábricas e nas práticas de trabalho que as 

mesmas suscitavam.   

A mudança levando à união do científico e do técnico passa por um 

momento inicial em que o saber burguês situa o mundo exterior nas 

amplitudes prospectivas (as que se localizam adiante), notando-se uma 

correspondência entre essas e os interesses imediatos dos empresários, 

referidos à expansão econômica e à evolução técnica. 

A mudança avança em razão de a “visão que localiza adiante” revelar-

se impossível sem a intervenção dos meios técnicos, os quais, por sua vez, 

não podem evoluir com a rapidez suficiente sem a ajuda do conhecimento 

científico.   Desta forma, tendo base nas amplitudes prospectivas e 

projetivas em que o saber burguês situa o mundo exterior, a tendência para 

a união ciência-técnica, por corresponder às perspectivas da expansão 

econômica e da evolução da técnica, teve a ver com os seguintes pontos:  

(a) com a conquista de novos mercados, notadamente os coloniais; 

(b) com a busca de mão de obra e das riquezas naturais, tais como os 

minerais, o petróleo, o carvão, etc.; e, finalmente, (c) com a colocação nova 

dos capitais e (d) com as organizações industriais nacionais e 

internacionais, incluindo os trustes e cartéis.    

(4) Acresce que, nesse conhecimento do mundo exterior próprio da 

classe burguesa, as amplitudes e os tempos se orientam no mesmo sentido 

e são medidos com os mesmos padrões quantitativos do “tempo é dinheiro”; 
(a) as amplitudes se afrouxam e se ajustam sem dificuldade graças à 

intervenção dos meios de comunicação, (b) combinando elasticidade aos 
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tempos identificados à circulação dos capitais e aos investimentos, ao ciclo 

da produtividade das empresas, à duração do trabalho e do comércio.      

(5) Com a decadência da classe burguesa desde o final do século XIX 

– a enfrentar, então, uma resistência mais forte da classe proletária, várias 

crises econômicas mais graves, as guerras de descolonização, o advento 

dos regimes coletivistas a partir das revoluções sociais –, o saber burguês 

revela que o mundo exterior se imbricou em amplitudes e tempos mais 

egocêntricos e agitados, os quais, por sua vez, não se submetem às medidas 

quantitativas e são refratários aos estudos científicos ou às soluções 

técnicas.    

(6) Desta forma, se chega ao conhecimento que a classe burguesa 

tem do exterior na segunda metade do século XX : (a) as amplitudes difusas 

resultam das incertezas ligadas à sorte das estruturas sociais de tipo 

capitalista; (b) as amplitudes concêntricas e projetivas são relativas à 

inclusão nos blocos internacionais, em conflito e concorrência pacífica xxix.   

   Seja como for, importa reter que, onde se 

verifiquem as classes do conhecimento mais profundamente 
implicadas na realidade social, descobre-se a simples manifestação 

dos temas coletivos: os Nós-outros, os grupos, as classes sociais, 

as sociedadesxxx. 

Daí o saber como controle ou regulamentação social: 

obstáculo ao avanço real dos temas de que tomamos consciência; 

constringente como aquilo que suscita os esforços e faz participar 

no real.  

Por exemplo, quando formulamos em palavras o 

conhecimento de um Nós-outros (Nós professores, Nós autores, 

etc.), do qual tomamos consciência como tema coletivo (apreendido 

e percebido na base de sua formulação em sintaxe), verificamos, 

nesse caso, um obstáculo ao avanço real da experiência humana 

vivida, obstáculo surgido por força da objetivação pela linguagem 
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conceitual, a qual atualiza, mas refreia, o fluxo daquela experiência 

intuitiva na base do pronome “Nós” xxxi. A referência dessa 

experiência faz ver que os Nós-outros são as expressões concretas 

da consciência coletiva xxxii. 

     Tal o exemplo do saber como fato social, assinalado em 

termos didáticos, sendo a este aspecto da condição humana que o 

sociólogo chama regulamentação social pelo saber, acentuando a 

eficácia do conhecimento na realidade social xxxiii.   

 

As categorias lógicas são sociais  
 

Ao imporem a redução imprópria da comunicabilidade, as 

mencionadas ciências da cogniçãoxxxiv confrontam-se à 
impossibilidade em esclarecer a ligação das operações lógicas ao 

conhecimento propriamente humano, do qual fazemos a 

experiência quando dialogamos e enunciamos juízos, avaliações, 

reflexões, temas.   

A comunicabilidade torna possível tal ligação entre a lógica e 

a experiência. Repetindo o que está dito acima, no psiquismo 

coletivo, tem lugar uma fusão prévia das consciências (que 

assegura a significação comum reconhecida aos signos e aos 

símbolos, como, p.ex., nas palavras de uma língua), nota-se que o 

psiquismo interpessoal ou intergrupal implica o psiquismo individual 

e o psiquismo coletivo. Se o psiquismo interpessoal é afirmado em 

suas manifestações na comunicação, nenhuma comunicação pode 

ter lugar fora do psiquismo coletivo. Ao mesmo tempo, são os 

psiquismos individuais que comunicam – o que supõe sua 

diferenciação tanto quanto sua fusão.  

Daí a relevância já mencionada das constatações sociológicas 
de Émile Durkheim (1858-1917), destacadas por Gurvitch, ora 

repercutidas, que assinalam a indispensabilidade da sociabilidade 

humana no conhecimento, seguintes: 
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 “As categorias lógicas são sociais em segundo grau… não só 
a sociedade as institui, mas constituem aspectos diferentes do ser 

social que lhes servem de conteúdo… O ritmo da vida social é que 
se encontra na base da categoria do tempo; é o espaço ocupado 

pela sociedade que forneceu a matéria da categoria do espaço; fora 

a força coletiva que criou o protótipo do conceito de força eficaz, 

elemento essencial da categoria de causalidade… O conceito de 
totalidade é a forma abstrata do conceito de sociedade” xxxv.  

O posicionamento de que qualquer tentativa em estudar o 

conhecimento para-além das simples funções lógicas e cerebrais 

não passaria (a) de mera ideologia e (b) careceria de alcance 

científico, projeta uma crença que menospreza o alcance dos 

simbolismos no conhecimento e, por esta via, deixa ver o 

desconhecimento das teorias de consciência aberta às influências 
do ambiente.  

Pelo contrário, o estudo da formação de um sentimento 

coletivo mostra bem que as influências do ambiente são 

assimiladas.  

 

***  

 
 

 

 

PARTE 2: Sentimento Coletivo E Conhecimento 

 

 

As teorias formalistas são refutadas na medida em que 
tomam por base a psicologia interpessoal, promovem a técnica de 

estimação dos ajuizamentos de valor portados por cada membro de 

um grupo sobre cada um dos outros (sociodrama ou psicodrama), 
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e, além da imitação, valorizam as relações de preferência e de 

repugnância interpessoais e intergrupais.  

Nessa limitada orientação, se preconiza que, ao nível 

psicológico da realidade social, qualquer interesse está concentrado 

sobre a psicologia interpessoal em detrimento da psicologia coletiva 

propriamente dita, com desprezo das funções intelectuais e 

voluntárias em favor do aspecto exclusivamente emotivo da 

preferência e da repugnância, com o aspecto mais significante da 

aspiração sendo aí deixado de lado. Por contra, para o sociólogo, a 

realidade social não admite redução a uma poeira de indivíduos 

idênticos, mas, ao contrário disso, todas as interações, inter-

relações, relações com outrem (interpessoais e intergrupais) ou 

interdependências pressupõem e são sempre fundadas sobre 

interpenetrações, integrações, participações diretas, fusões parciais 
em os Nós-outros (atuais ou virtuais), como totalidades xxxvi. 

A psicologia interpessoal no sentimento coletivo  
 

Embora a imitação tenha procedência na consciência 

coletiva, predomina nesta última a oposição sociológica entre 

fusão ou interpenetração das consciências, por um lado, e, por 

outro, a sua simples interação ou interdependência.  

O fenômeno essencial da psicologia coletiva que a insere no domínio 

da sociologia, é a imanência recíproca e a dialética entre as 

consciências coletivas e as consciências individuais. A psicologia 

interpessoal é parte do problema da formação de um sentimento 
coletivo. 

Gurvitch já assinalou que Durkheim era contra o alargamento 

do termo imitação e a sua utilização em sentido ampliado. Repelia 

a utilização do termo imitação para designar (a) – fosse o processus 

pelo qual, no seio de uma reunião de indivíduos, se elabora um 

sentimento coletivo, (b) – fosse o processus de que resulta a adesão 

social às regras comuns ou tradicionais de conduta xxxvii. 
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A sugestão de que a psicologia social ou interpessoal podia 

ser reduzida ao termo imitação desdobra-se (a) na afirmação de 

imitação recíproca “de um por todos e de todos por um”, nas 
assembleias das cidades; bem como (b) na afirmação de imitação 

dos costumes, cujos modelos seriam os nossos antepassados, para 

designar a nossa adesão às regras – havendo também (c) uma 

sorte de imitação dos modos cujos modelos seriam os nossos 

contemporâneos. 

Durkheim houvera entendido imitação em sentido estrito e 

aceitava a sua aplicação como designando a reprodução automática 

por repetição do estado de consciência de um indivíduo por algum 

outro indivíduo, incluindo a reprodução de um movimento feito por 

algum semelhante. Nada obstante, Durkheim repelia qualquer 

alcance social nesta reprodução automática e negava qualquer 
influência coletiva xxxviii.  

Por sua vez, admite-se como sendo durkheimiana a noção 

bem delimitada de imitação, e bem exclusiva, no sentido de que a 

imitação dispensa qualquer comunidade intelectual ou moral entre 

dois sujeitos, não sendo necessário nem que permutem serviços, 

nem que falem a mesma língua para a imitação. 

Em consequência, seria ilegítimo designar por imitação a 

submissão aos modos e aos costumes, assim como a participação 

na efervescência coletiva, pois em ambos os casos se trata de 

manifestações da consciência coletiva. 

Na efervescência dos grupos não há nem modelo nem cópia, 

mas fusão de certo número de estados psíquicos no seio de outro, 

que deles se distingue, e que é o estado coletivo: em vez de 

imitação se deveria falar de criação, visto que desta fusão resulta 

algo novo – resulta um sentimento coletivo – sendo este processus 

o único pelo qual o grupo tem a capacidade de criar. 

          Em complementaridade, o posicionamento 

durkheimiano afirma igualmente que conformar-se com os 
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costumes e os modos nada tem a ver com imitação, que neste caso 

é somente aparente: o ato reproduzido é tal não por se ter 

verificado na nossa presença ou com o nosso consentimento. Nossa 

adesão à regra se dá em virtude do respeito inspirado pelas práticas 

coletivas e por causa da pressão da coletividade sobre Nós-outros, 

para evitar a dissidência. Ao contrário de imitação, conformar-se 

com os costumes é estar consciente da existência da consciência 

coletiva e inclinar-se perante ela. 

 

A Imitação e as Relações com outrem 
 

Mas não é tudo. A análise sociológica crítica observa, ademais, 

certa incoerência entre as linhas de orientação abaixo, em que (a) 

e (b) são insuficiências, e (c) é positiva, em relação a Gabriel Tarde 

e Durkheim que:(a) –ambos pressupõem, em primeiro lugar, que 

as consciências individuais, perfeitamente isoladas, podem entrar 
em contato independentemente de qualquer recurso à consciência 

coletiva;(b) – pressupõem, em segundo lugar, que a reprodução 

imitativa pode não ser reduzida a fenômenos de reprodução 

automática ou “contágios” – aplicáveis aos animais como ao 

homem, e que se afirmam fora da vida social;(c) – pressupõem, em 

terceiro lugar, e esta é a orientação positiva, que tal reprodução 

imitativa pode ser fundamentada em signos e símbolos. 

A respeito dessa terceira pressuposição, podem dizer que, ao 

se imitar, por exemplo, não o “espirro” ou o temor de outro, mas 

sim os seus gestos, as suas condutas conscientes, as suas opiniões, 

os seus atos refletidos, os seus juízos, etc. a imitação pressupõe a 

comunicação das consciências por meio de sinais e símbolos – e 

essa comunicação simbólica pressupõe, por sua vez, a fusão ou a 

interpenetração prévia das consciências, isto é: pressupõe uma 

consciência que dê aos signos simbólicos significações idênticas 

para os participantes. 
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Mas não é tudo. Nenhum contato, nenhuma 

interdependência, nenhuma imitação distinta do simples “contágio” 
são possíveis entre as consciências individuais de outra forma que 

não seja no plano ou no horizonte da consciência coletiva. Durkheim 

se equivoca quando, por efeito de sua argumentação contra Tarde, 

levando-o a reduzir a imitação à reprodução automática, chega à 

conclusão de que a psicologia interpessoal é inexistente e não passa 

de outro nome para a psicologia individual tradicional xxxix. 

Por contra, admite-se dentro da sociologia uma psicologia 

interpessoal e intergrupal em conexão com a psicologia coletiva. 

Nota que a existência dos Nós-outros, por um lado, dos Eu e de 

Outrem, por outro lado, leva a reconhecer as relações mentais com 

outrem, isto é, as relações psíquicas entre Eu, Tu, ele, xl e entre os 

diferentes Nós-outros, sublinhando que essas relações pressupõem 
a realidade muito mais complexa e rica das manifestações da 

sociabilidade. 

Enfim, Gurvitch assinala que o estudo da imitação põe o 

problema da realidade do outro, o alter ego, assim como o problema 

da validade dos signos e símbolos, cuja solução conduz primeiro ao 

estudo sociológico dos Nós-outros na vida dos grupos sociais, bem 

como ao estudo dos atos e estados mentais coletivos.   

*** 

 

Imanência recíproca e implicação mútua 
 

A análise sociológica dos fenômenos da consciência 

prossegue, e põe em questão a aplicação das imagens 

espacializadas, sobretudo as da interação entre as consciências, a 

da repetição ou a comparação da fusão das consciências individuais 

a uma síntese química, imagens espacializadas essas que destroem 

a especificidade extra espacial e total da vida psíquica, que é em 

fluxo. Deste ponto de vista, por contra, se distingue em acordo com 
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Gurvitch os fenômenos da psicologia interpessoal e intergrupal, por 

um lado, e por outro lado os fenômenos da psicologia coletiva 

propriamente dita, sublinhando que se trata de duas espécies de 

fenômenos que não se excluem e estão profundamente unidos. 

Vale dizer, os casos em que as consciências comunicam 

somente por signos e símbolos, por expressões mediatas e 

convergem, restando mais ou menos fechadas – tais os fenômenos 

da psicologia interpessoal e intergrupal – não podem ser 

considerados em maneira excludente em relação aos casos em que 

as consciências podem interpenetrar-se diretamente, por meio de 

intuições mais ou menos atuais, originando frequentemente as 

fusões parciais de consciências abertas tendo por quadros sociais 

os Nós-outros, tais os fenômenos da psicologia coletiva 

propriamente dita. 

Repelindo, em definitivo, a aplicação de imagens 

espacializadas, a unidade dessas duas espécies de fenômenos 

representando aspectos do que chama fenômenos psíquicos totais 

baseia-se no seguinte: (a) que os fenômenos da psicologia 

interpessoal, especialmente a comunicação simbólica, são 

inseparáveis da psicologia coletiva, porque as relações entre Eu e 

Outrem assim como a validade dos signos mediatos ou signos 

simbólicos pressupõem a presença atual ou virtual do Nós-outros, 

sob o seu aspecto mental; (b) que, em contrapartida, é por 

intermédio do psiquismo interindividual e intergrupal que a 

consciência coletiva alarga frequentemente o círculo da sua 

influência, e atrai, por vezes, novas participações. 

A insuficiência da aplicação do princípio da imanência 

recíproca e da implicação mútua por Durkheim, nesses pontos, 

explica sua conclusão em favor da preexistência da consciência 

coletiva, a qual se afirmaria antes de afetar a consciência individual 
e penetrar no seu interior. 
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Em acordo com Gurvitch xli, este argumento pressupõe 

equivocadamente o isolamento entre as duas consciências, a 

individual e a coletiva, isolamento contrário a qualquer experiência 

psicológica, e que só é possível de conceber na contramão da 

imanência recíproca e da implicação mútua, pela aplicação simplista 

à vida psíquica dos esquemas imagéticos espaciais (imagine duas 

substâncias químicas…, imagine duas pessoas…, etc.). 

Ademais, evitando o refúgio metafísico a que tal argumento 

da preexistência da consciência coletiva o levaria, e não se deixando 

conduzir para além de uma ciência efetiva como o é a sociologia, 

Durkheim (apesar de seu sociologismo da metamoral, já 

mencionado) admitirá que as consciências individuais – pelo menos 

elas – seriam imanentes à consciência coletiva, mas sem que a 

recíproca fosse verdadeira. 

Será por esse desvio que Durkheim afirmará a constatação da 

riqueza incomparável da consciência coletiva – da qual as 

consciências individuais não poderiam entrever senão ínfimas 

partes.  

 

Gestalttheorie e Sociologia 
 

Do ponto de vista sociológico dialético, a pretendida redução 

da consciência individual à sensibilidade e da consciência coletiva à 

razão revela-se um pressuposto falso, que implica múltiplas 

contradições. 

Com efeito, a identificação da consciência individual como 

puramente sensível implica torná-la nula (seria um instinto). 

A contra argumentação sociológica é inspirada 

na Gestalttheorie, a saber: (a) – toda a consciência não é somente 

uma tensão virtual do fechado em direção ao aberto, mas é ainda 

uma tensão entre as múltiplas sensações e a sua integração nas 

totalidades; (b) – ao fazer ver que as sensações particulares não 
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passam de abstrações intelectuais de totalidades apreendidas 

intuitivamente a teoria psicológica da forma ou Gestalttheorie xlii 

demonstra toda a impossibilidade na redução da consciência a 

sensações dispersas (redução imprópria esta que segundo Gurvitch 

reforçou a concepção da consciência individual fechada em 

Durkheim). 

Sem embargo, o sociólogo afirma a evidência de que existem 

os elementos sensíveis da consciência coletiva, existem os sentidos 

coletivos de conservação e de defesa, os sentidos das paixões e das 

inclinações coletivas bem como é evidente a existência das funções 

intelectuais (intuições, juízos) na consciência individual (estados, 

opiniões, atos). 

Mas não é tudo. Contra o argumento durkheimiano que 

identifica a consciência coletiva seja com a razão, seja com a 
consciência pura, seja com a inteligência ideal ou Logos, 

cabe lembrar ninguém menos que o próprio Durkheim se 

contradizendo nisso. 

Com efeito, Durkheim afirma a existência de correntes 

coletivas que arrastam para o suicídio ou para o crime, tanto quanto 

fala de pânicos coletivos, etc. Insiste nas tendências, nos 

sentimentos, nas crenças, nas aspirações, nas efervescências 

coletivas que podem referir-se aos estados e opiniões tanto quanto 

aos atos mentais e funções intelectuais, mas que se opõem em 

todos os casos à razão universal.  

Quer dizer, em relação ao aspecto da dupla existência de 

elementos sensíveis e de funções intelectuais há dialética entre a 

consciência individual e a consciência coletiva – tendência para a 

complementaridade, para a implicação mútua e para a 

reciprocidade de perspectiva – de tal sorte que esse dualismo 

elementos sensíveis / funções intelectuais encontra-se tanto em 
uma quanto na outra. 
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Acresce que as consciências individuais podem 

interpenetrar-se e fundir-se (plano transindividual): (a) – por 

vezes nas suas sensações e paixões; (b) – por vezes nas suas 

representações e nos seus sentimentos; (c) – por vezes nos seus 

atos, nas suas intuições e nos seus juízos – sejam estes marcados 

pela preponderância da inteligência, da emotividade ou da 

vontade. 

O coeficiente existencial do conhecimento 
 

  É equivocado confundir e reduzir os símbolos 

sociais ao domínio da ideologia. Trata-se de uma confusão 

questionada em relação ao behaviorismo, cujas explicações do 

comportamento, tomado à margem de toda a implicação simbólica, 

conduzem às conclusões mais absurdas quando aplicadas às 

situações humanas e sociais.  

  Gurvitch nos oferece um exemplo cabal da 

insuficiência fundamental do behaviorismo aplicado à sociologia. 

Nota o disparate a que chegam ao excluir o alcance prioritário dos 

símbolos sociais para a compreensão dos comportamentos.  

  Opõe-se vigorosamente nosso autor à tese dos 

juristas behavioristas norte-americanos ao afirmarem que o direito 

não é senão o comportamento do juiz em um tribunal. Toma como 

exemplo o fato de que o indivíduo humano tem manifestações 

comportamentais de ordem fisiológica (espirra, se assua, cospe) e 

que, as incluindo, o comportamento do juiz não produz em modo 
algum direito.  

  Para que esse efeito de produzir direito seja 

verificado é preciso que a conduta do juiz seja penetrada por certo 

conjunto de símbolos sociais. O comportamento simbólico do juiz 

depende muito mais das significações sociais jurídicas do que de 

uma criação pessoal. Tal o limite da estreita concepção 

behaviorista. Sem embargo, reconhece que o behaviorismo 
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propagou a convicção de que a realidade do homem comporta uma 

objetividade científica xliii.  

*** 

O Critério científico da sociologia 
 

    Vale dizer, para além da ideologia, a sociologia ultrapassa 

o estudo das representações e funções representativas e nem de 

longe pretende estabelecer os conteúdos cognitivos em relação às 

justificativas ideológicas, sejam elas quais forem.  

Aliás, a sociologia dispõe de critérios operativos para 

desdogmatizar seus “conceitos” ou quadros operativos de análise e 
explicação. Mostra-se igualmente capaz de negar operativamente 

qualquer pré-ajuizamento em relação aos conteúdos cognitivos. 

Sem embargo, propõe abarca-los em conjuntos, a partir da 

distinção dos vários gêneros do conhecimento que, por sua vez, 

diferencia em classes, ao decompor os sistemas cognitivos a partir 
dos tipos de sociedades globais que atravessam a históriaxliv.  

Certamente o conhecimento não é separado das 

“mitologias” nem dos simbolismos sociais que proliferam na 

consciência coletiva. xlv 

Sociólogos notáveis como C. Wright Mills observaram que os 

simbolismos da consciência coletiva são intervenientes como 

fatores extra lógicos do conhecimento, tais como os contextos 

culturais e os determinismos sociais e sociológicos xlvi.  

Em consequência, para a compreensão sociológica dos 

sistemas cognitivos, se impõe o estudo do coeficiente existencial do 

conhecimento – incluindo os coeficientes humanos (aspectos 

pragmáticos, políticos e ideológicos) e os coeficientes sociais 

(fatores numéricos das variações nas relações entre quadros sociais 

e conhecimento) xlvii.   

Deve ter em conta que a consciência coletiva estudada 

prioritariamente em sociologia diferencial como quadro dos 
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conhecimentos, inclui as avaliações coletivas, opiniões, carências e 

ideais, apenas como participações direta dos indivíduos nas 

totalidades espontâneas, ou fusões parciais das consciências e das 

condutas, e não como identificações das consciências xlviii, e que 

essa consciência coletiva é tão real quanto a consciência 

interindividual (existência mista das consciências individuais, a 

oscilarem entre o afastamento e a aproximação), de tal sorte que 

toda a vida da consciência aparece comprometida em uma dialética 

entre o Eu, os outros e Nós-outros. 

O estudo científico busca a previsão dos fenômenos, seus 

determinismos, e a sociologia desenvolve o estudo científico do 

conhecimento como fato social.  

  Daí sua metodologia voltada para (a) descrever as variações 

do saber em função dos quadros sociais, (b) descobrir os sistemas 
cognitivos atualizados nesses quadros sociais, e (c) as tendências 

cognitivas que lhes correspondem.  

Além disso, a procedência da comunicabilidade em nossos 

juízos, critérios, avaliações, e as vias por meio das quais novos 

conhecimentos intercomunicados chegam a ser produzidos são 

outros tantos problemas científicos que a sociologia esclarece, ao 

estudar os sistemas cognitivos existentes e decompô-los em 

hierarquias de classes e formas do conhecimento.  

 

A concepção conservadora 
 

Acontece que nem todos os autores chegaram às mesmas 

conclusões e reconheceram a relevância, para a sociologia, do 

coeficiente existencial do conhecimento. Karl Mannheim, que foi o 

mais notado incentivador da sociologia do conhecimento na 

primeira metade do Século Vinte, projetou a representação de um 

grupo privilegiado que poderia acessar um fictício pleno saber, 

exatamente porque seria desprovido de correlações funcionais 
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(“amarras sociais”) e, em razão disto, situar-se-ia acima dos 

interesses e dos grupos.  

Tal orientação é todo o contrário da sociologia do 

conhecimento, cujo ponto de vista acentua a variação do 

conhecimento em função dos quadros sociais e repele toda a utopia 

do saber desencarnado, projetada no posicionamento equivocado 

de Mannheim . 

Um “estrato desamarrado, relativamente sem classe”, 
chamado “intelligentsia” socialmente desvinculada, ao qual é 

atribuído o “papel de vigia” das necessidades da época, revela-se 

uma concepção que, de fato, corresponde à tecnoburocracia, 

compreendida como classe social urbana em ascensão no século XX 

(gerentes, supervisores, experts os mais variados). 

 Além dessa representação, há sua concepção conservadora 
do saber como reduzido ao alcance instrumental: um saber com 

serventia para prover a adaptação dos sujeitos à sua situação 

histórica xlix. Essa fórmula é um posicionamento filosófica 

preconcebido para submeter o princípio de sua sociologia que, ao 

contrário de toda a suposição, afirmava a determinação social do 

pensamento em razão do hegelianismo e não em resultado das 

pesquisas concretas. Tratava-se de uma aplicação da adaptação do 

“espírito” às situações históricas, como ideia proveniente da 
dialética conservadora hegeliana.  

O “espírito” de que fala Karl Mannheim é o da história 
universal hegeliana, bem diferente do uso propriamente sociológico 

deste termo em Wilhelm Dilthey l, quando tal termo passou a 

designar o conjunto das obras de civilização, incluindo a arte, 
religião, direito, moralidade, educação, e o próprio conhecimento.  

Em face dessa observação, notam com clareza a 

desqualificação do seu próprio pragmatismo por Karl Mannheim. 

Autor muito influente nos Estados Unidos li, com sua obra Ideologia 

e Utopia lii e sua compreensão de que todo o conhecimento é ligado 
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a questões práticas, Mannheim comprometeu seu pragmatismo 

enfocando o saber como instrumento para prover a adaptação dos 

sujeitos à sua situação histórica. 

O posicionamento recusando as correlações funcionais do 

saber com os quadros sociais, consideradas equivocadamente como 

contrárias a uma sociologia do todo social, mostra que o todo 

referido por esse autor não é simplesmente aquele implicado na 

psicologia da forma; não é o todo do processo perceptivo mais 

simples, que implica como sabem elementos estruturais 

fundamentais (Gestalten), os quais, por sua vez, antecipam a 

capacidade do homem para isolar relações ou considerá-las em 

sentido abstrato. Tampouco compreende o todo que, em modo 

realista, enlaça experiência e dialética, cujo foco mais originário põe 

em relevo as manifestações da sociabilidade como as primeiras 

antíteses salutares que se opõem ao prático-inerte liii . 

Na verdade, em Karl Mannheim se trata de um todo abstrato 

e espiritualista, previamente alcançado com a tomada de posição 

filosófica pró hegelianismo e sua mística da história universal. Neste 

sentido, a sociologia de Karl Mannheim é inaplicável aos estudos 

positivos do conhecimento na realidade social liv.  

 
*** 

 

 

PARTE 3: O Preconceito Contra A Sociologia Do 
Conhecimento 

 

Charles Wright Mills põe em questão o preconceito de alguns 

autores contra a sociologia do conhecimento. Seu notável estudo 

sobre as “Consecuencias Metodologicas de la Sociologia del 
Conocimiento” lv é uma réplica ao posicionamento conservador em 
matéria do progresso científico. 
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Embora W. Mills não explore o termo “quadros sociais do 
conhecimento”, cujo conteúdo articula e aplica, nesse artigo refuta 
a proposição dogmática de que estabelecer relações (ou correlações 

funcionais) entre modos de pensamento e situações histórico-

sociais não implicaria uma crítica legítima. Acentua que a sociologia 

do conhecimento conduz a uma reformulação dos critérios 

“tradicionais” de “validade e verdade” derrubando o posicionamento 
negativo de que a “validade de um juízo não dependeria de sua 

gênese”. 

W. Mills se opõe aos autores que, a contrapelo dos dados da 

experiência, persistem em não ver consequência epistemológica da 

sociologia do conhecimento, mostrando-lhes, pelo contrário, que as 

pesquisas sociológicas das indagações ou das seleções e 

proposições de problemas têm sim consequências para as normas 
do verdadeiro e do válido. 

Entretanto, não se pense que esse sociólogo é radical. Sua 

abordagem tem alcance mais amplo que a orientação em 

pensamento causal. Na hipótese de identificarmos a ‘posição social’ 
de um pensador, W. Mills sustenta que não podemos deduzir daí a 

verdade ou a falsidade de suas formulações ou enunciados. 

Nessa réplica ao preconceito contra a sociologia do 

conhecimento, em face de opositores fechados no argumento 

falacioso de que as condições sociais não influiriam na veracidade 

das proposições, Wright Mills afirma então incumbir-lhes indicar 

quais são as condições de que a veracidade depende realmente. 

 

Diversidade dos modelos de verificação 
 

Além disso, Wrigth. Mills reafirma a legitimidade da 

“relativização sócio histórica” – isto é, a relativização sociológica 

operativa à qual vem se referindo – e denuncia o tratamento à 

maneira transcendente dos critérios ou dos modelos de observação 
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e verificação, bem como o exagero da concepção a-priori da mente 

como inteiramente lógica. 

Em sequência, esse autor nota que a diversidade histórica dos 

mencionados modelos de observação e verificação favorece o 

argumento atribuído a John Dewey de que se trata de modelos 

originados por indagações ou seleções e proposições de problemas 

realizadas em determinadas épocas e em uma sociedade particular, 

e que os ditos modelos de observação e verificação são deduzidos 

dessas indagações. 

        Ou seja, em relação ao problema da escolha ou “eleição” 
dos modelos de verificação, a aceitação ou a rejeição dos mesmos, 

por parte de pensadores individuais e de elites, constitui uma das 

conjunturas nas quais fatores extra lógicos, possivelmente 

sociológicos, podem intervir e influir sobre a validade do 
pensamento de uma elite.   

Embora sem explorar os termos sociológicos precisos de 

quadros sociais e de coeficientes existenciais do conhecimento, 

Wright Mills está a nos mostrar exatamente alguns aspectos básicos 

do que estes termos sociológicos designam. Daí prossegue 

articulando a compreensão que lhes corresponde, e avança duas 

considerações para esclarecer a mediação observada nas 

correlações funcionais que integram a atividade científica no 

conjunto da vida social. 

 

A dimensão sociológica da linguagem 
 

Na primeira consideração de análise sociológica, W. Mills 

constata que as referidas indagações ou seleções e proposições dos 

problemas sofrem a influência dos “contextos sociais” pela 
mediação dos próprios conceitos operacionalizados nas formulações 

dos pensadores, já que os conceitos existem como “significados 
socialmente condicionados”. 
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Trata-se de reconhecer que, como semântica e sintaxe, a 

linguagem é inseparável de sua dimensão pragmática, na qual se 

inclui a dimensão sociológica. Desta sorte, em face de certas 

indagações ou seleções e proposições dos problemas, é legítimo 

admitir haver uma influência do inter-relacionamento entre os 

conceitos culturalmente disponíveis, por um lado, e, por outro lado 

aquilo que se toma como problemática.  

Em suma, existe uma correlação funcional interligando os 

significados culturais e a as problemáticas selecionadas pelos 

pesquisadores, sendo por meio dessa correlação que as indagações 

científicas são introduzidas no conjunto da vida social. 

Na segunda consideração de análise sociológica, W.Mills 

sustenta uma teoria social da percepção segundo a qual, na busca 

de verificação dos elementos empíricos, os conceitos existentes 
condicionam os resultados da indagação, porquanto são esses 

conceitos que constituem estruturalmente “o mundo de objetos 
estruturados tecnicamente na linguagem especializada”, o mundo 
no qual se busca a verificação. Daí, Wright Mills afirma em realismo 

sociológico que “elites técnicas diferentes possuem capacidades de 
percepção diferentes”, e que “as dimensões observacionais de 
qualquer modelo de verificação sofrem a influência da linguagem 

seletiva de quem o aplica”, com as “influências sócio históricas” se 
fazendo sentir por meio dessa linguagem. Desta forma, ficam 

desautorizados os que, preconceituosamente, negam a relevância 

da sociologia do conhecimento para a epistemologia, tanto mais se 

considerarmos o impacto dessa teoria social da percepção nas 

condições da verdade como simples correspondência da experiência 

e dos fatos. 

 
*** 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
53 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 

Mito e conhecimento  
 

Devem notar que a forma de consciência do papel que 

desempenha no conhecimento a equação existencial, e que pode 

fazer avançar os critérios precisos de análise, é justamente a 

dialética sociológica lvi.  

Entretanto, a demanda por essa tomada de consciência foi 

nitidamente ressentida com maior incidência entre os filósofos da 

cultura científica e tecnológica, como Leszek Kolakowski lvii que 

identifica um “coeficiente da intenção humana valorativa”, mas, 
sem dar-se conta de que a intenção humana valorativa acontece 

por todos os lados da atividade prática, inclusive o conhecimento 

científico, só vê duas funções sociais do mito: a função de defesa 

contra a inquietude e a função de oposição a essa função. 

Reduzido a essas duas funções, esse autor por sua vez não 
chega a aceitar a evidência no trabalho intelectual de que a 

chamada “intenção humana valorativa”, isto é, o compromisso 
inelutável de qualquer existência em situações sociais múltiplas e 

antinômicas não pode ser posto em relevo, não pode ascender à 

percepção ou à tomada de consciência senão graças aos 

procedimentos dialéticos operativos da reciprocidade de 

perspectiva, implicando a tomada de risco para a realização da obra 

do conhecimento. 

Kolakowski trata o mito de maneira mítica e não de maneira 

crítica sociológica, não dialetiza a noção de mito, não a insere no 

âmbito da dialética do arcaico e do histórico, não enfoca a referência 

das mitologias e dos simbolismos no conhecimento. Daí seu limite, 

sua preservação da alegoria lviii. Bachelard lix nota uma indefinição 

básica quanto aos resultados possíveis de uma pesquisa, e a obra 

com disciplina científica só é realizada na medida em que novos 

conhecimentos são conseguidos.  
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Desta forma, o papel que desempenha no conhecimento 

científico a equação existencial torna inelutável a tomada de risco 

na realização da obra do conhecimento, no mencionado sentido de 

assumir como disse a indefinição básica dos resultados possíveis da 

pesquisa enquanto os novos conhecimentos estão em vias de serem 

conseguidos. Daí o caráter conjectural do conhecimento científico.  

Vemos, então, precisamente nessa indefinição, os 

procedimentos dialéticos operativos da reciprocidade de 

perspectiva.  

Ao invés de duas funções, como preferiu Kolakowski   – “a 
função de defesa contra a inquietude e a função de oposição a essa 

função”-, quando o pesquisador se dá conta de que a intenção 

humana valorativa é multifária e ocorre por todos os lados dos 

conjuntos, que é um dado genérico, descobre-se a série de funções 
dialéticas configurando o papel complexo que desempenha no 

conhecimento a equação existencial.  

Quer dizer, as funções do compromisso inelutável de qualquer 

existência em situações sociais múltiplas e antinômicas, 

relativizando a assim chamada “intenção valorativa”, correspondem 

às funções dialéticas constitutivas da realidade social em seus 

quadros e planos de conjunto, são as seguintes: 

Complementaridade Dialética, Implicação Dialética Mútua, 

Ambiguidade Dialética, Polarização Dialética, Reciprocidade de 

Perspectiva lx. 

 

*** 
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O Conhecimento Na Realidade Social 

Por Jacob (J.) Lumier

 
 

PARTE 4: As Classes Do Conhecimento – II 

 

Do ponto de vista dos sistemas cognitivos em sociologia, 

merece destaque o estudo das quatro classes do conhecimento 

menos espontaneamente ligadas aos quadros sociais, cuja ligação 

passa pela reflexão dos temas coletivos reais – requer o diálogo e 

o debate: como é o caso para o conhecimento técnico, o 

conhecimento político, o conhecimento científico e o conhecimento 

filosófico.  

Podemos notar, juntamente com G. Gurvitch lxi, que o caráter 

estrutural específico dos conhecimentos se manifesta em dois níveis 

das variações do saber, seguintes: (a) - tanto pela efetuação de 
múltiplos coeficientes sociais variados (caso do conhecimento 

científico que, embora seja aberto ao público e desinteressado, não 

é conhecimento direto, mas derivado, e tem como pressuposição a 

acumulação, a organização e o planejamento da pesquisa); (b) - 

quanto pela participação direta dos interessados em preservar ou 

em partilhar os segredos do conhecimento (caso do conhecimento 

técnico e do conhecimento político). 

A exceção vai para o conhecimento filosófico, que é reflexivo 

em segundo grau, deixando ver que o componente individual 

predomina sobre o coletivo. É um conhecimento que se produz 

quase sempre com atraso, inserindo-se com retardo nos atos 

mentais, cognitivos ou não. 

Quer dizer, o conhecimento filosófico se insere muito tarde 

nos outros conhecimentos já obtidos e é caracterizado pelo esforço 

voltado para integrar as manifestações parciais de fatos, não em 

simples planos de conjunto, mas nas totalidades infinitas, que 
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superam o humano, para justificá-las (exemplo: o mundo dos 

valores na filosofia). 

Portanto, essa classe de conhecimento afirma um caráter 

altivo, distante, esotérico, aristocrático. Todavia, o predomínio do 

individual não é isento de paradoxo, e o conhecimento filosófico 

surge de uma dialética do conhecimento sem compromisso e do 

conhecimento comprometido ou engajado, de sorte que a filosofia 

se cristaliza em doutrinas cortantes. 

 

O conhecimento técnico 
 

O conhecimento técnico é uma parte constitutiva da práxis e 

se integra diretamente nas forças produtivas. Mas não se limita só 

ao conhecimento da manipulação da matéria nem se identifica à 

tecnologia. 

Em relação ao conhecimento técnico, a análise sociológica 
volta-se para evitar os mal-entendidos que estimulam a 

identificação com a tecnologia, e busca dimensionar a 

especificidade do conhecimento técnico em nossa época, tendo em 

conta o histórico das técnicas em suas correlações com os quadros 

sociais. 

Procura-se evitar a representação de certas filosofias 

espiritualistas e sua ideia de racionalidade abstrata, assinalando, 

contra essas tendências, que o conhecimento técnico não é 

simplesmente o conhecimento dos métodos empregados para 

alcançar os fins ideais. Ademais, evita-se a afirmação do 

positivismo vulgar, que equipara o conhecimento técnico a um 

conhecimento científico aplicado, que seria caracterizado por sua 

elaboração e por sua transmissibilidade. Em contrapartida, há que 

sublinhar o caráter irredutível do conhecimento técnico, que é um 

conhecimento sui generis, inspirado e penetrado pelo desejo de 

dominar os mundos da natureza, do humano e da sociedade; desejo 
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de manejá-los, manipulá-los, comandá-los, a fim de produzir, 

destruir, salvaguardar, organizar, planificar, comunicar e difundir. 

Portanto, o conhecimento técnico é como disse uma parte 

constitutiva da práxis e se integra diretamente nas forças 

produtivas. Mas não se limita só ao conhecimento da manipulação 

da matéria nem se identifica à tecnologia, já que é um 

conhecimento explícito enquanto se transmite, e implícito enquanto 

se exerce como habilidade e manipulação, sendo desprovido da 

exclusividade das competências tecnológicas, que são restritas aos 

seus detentores. 

O domínio do conhecimento técnico é incomparavelmente 

mais vasto que o manejo da matéria e, como insiste Gurvitch, 

abarcam todas as manipulações eficazes, as quais, todavia, tendem 

a se independizar e a valorizar-se como manipulações precisas, 
transmissíveis e inovadoras. 

 

Técnica e Tecnologia 
 
O conhecimento técnico não se identifica à tecnologia. 

 
 
É na observação das variações dos graus do conhecimento 

técnico dentro de um mesmo tipo de sociedade que a análise 

sociológica ressalta a importância dos segredos técnicos, como 

critério cognitivo da especificidade dessa classe de conhecimento. 

Constata-se que, na sua distribuição dentro de um mesmo tipo de 

sociedade, os graus mais altos ficam para os “experts”, que são os 
possuidores dos segredos técnicos, enquanto os graus mais baixos 

são atribuições dos executantes de ordens recebidas, dos grupos 

de ofício ou dos simples homens.  

É esse caráter específico do conhecimento técnico, sua 

distributividade em função dos seus próprios segredos que torna a 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
58 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

importância do conhecimento técnico desigual e inesperada para os 

distintos tipos de sociedades globais.  

Desta forma sobressai que: (1) - a evolução das técnicas nas 

sociedades feudais a um nível mais elevado do que haviam 

alcançado nas sociedades teocrático-carismáticas como o Antigo 

Egito não correspondiam a nenhuma evolução particular da ciência; 

(2) - no primórdio do capitalismo, os conhecimentos técnicos se 

desenvolvem não em função das descobertas científicas, mas 

diretamente nas manufaturas e nas fábricas; (3) - a união de 

conhecimento técnico e de conhecimento científico não se produziu 

efetivamente até o século XX, e somente no setor limitado da 

tecnologia, envolvendo o grau superior dos “experts” e dos 
engenheiros; (4) - a partir da metade do século XX, o conhecimento 

técnico começou a dominar o conhecimento científico e a reservar-
lhe um papel subalterno; (5) - em nossa época há um deslocamento 

notável das estruturas sociais e suas obras de civilização não 

técnicas pelas técnicas, situação que nunca havia acontecido na 

história das técnicas, onde eram os quadros sociais que suscitavam 

as técnicas novas. Fato este que seria equivocado e ingênuo tomar 

como redutor do coeficiente social e humano do conhecimento lxii.  

  A tecnificação acentuada do saber não reduz nem elimina a 

variedade das classes e formas do conhecimento, ainda que a 

importância dessa variedade, nas regularidades tendenciais das 

estruturas, possa diminuir ou ter diminuído seu peso específico 

relativo – perda de espaço do conhecimento de senso comum ou do 

conhecimento de outro que, sem embargo, revelam seu caráter 

virtual.  

 

Tecnificação e Sociologia 
 

Seja como for, é certo que nas engrenagens da realidade em 

que a sociologia descobre os determinismos sociais não estão 
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excluídos os traços do capitalismo organizado e dirigista notado na 

segunda metade do século XX, tais como a sujeição dos homens e 

dos grupos às máquinas, a destruição das estruturas sociais e das 

obras de civilização por técnicas cada vez mais independentes.  

Tanto mais que a Era da automatização e das máquinas 

eletrônicas dá primazia lógica ao conhecimento técnico em um grau 

tal que “todas as outras manifestações do saber são influídas ao 

ponto de tecnificar-se tanto quanto possível” lxiii. 

As próprias ciências humanas são comprometidas 

gravemente com as gigantescas organizações de sondagens da 

opinião pública, de estudos de mercado, etc. as quais apenas se 

limitam à mecanização e à tecnificação das "relações humanas” e 
dos problemas reais que suscitam a vida mental e a vida social 

atuais, com o objetivo de subordiná-los aos esquemas prefixados, 
muito ao gosto dos defensores da lógica simbólica que, espelhados 

em Wittgenstein, promovem a tecnificação da filosofia.  

 

A união do conhecimento técnico e do conhecimento científico não 

se produziu efetivamente até o século XX. 

  

Lembre entre parêntesis que, depois da tecnificação avançada 

da filosofia introduzida pelo “Tractadus Logico-Philosophicus”, de 
Wittgenstein, o leitor de filosofia viu-se obrigado a saber manejar 

uma combinatória prévia com mais de trinta símbolos de uma 

“sintaxe lógica” só para acessar as proposições e começar sua 
leitura do texto. Sem o conhecimento antecipado dessa técnica 

especialíssima de enunciação, torna-se impossível ao leitor de 

Wittgenstein entrar em contato com a filosofia e com a investigação 

do objeto oculto de que se ocupa toda a ciência lxiv.  

Essa tendência para a tecnificação da filosofia deve ser 
situada no quadro da tecnocracia. 
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O sociólogo se opõe com firmeza ao dirigismo e à 

tecnocratização não só como processo que interfere nos 

conhecimentos e nos controles sociais da produção, mas repele 

igualmente a tecnocratização que atinge as relações humanas nas 

organizações.  

O sociólogo põe em questão a primazia da lógica na 

concepção e no modo de intervenção dos programas de 

melhoramento organizacional. Há, nestes últimos, um desejo de 

manipular o conhecimento já aplicado nas sintaxes em vigor social, 

em uso nas ambiências onde as práticas gerenciais se 

desenvolveram e foram assimiladas no histórico dos planejamentos 

(como acervo de procedimentos).  

Vale dizer, a tecnificação dos controles que atinge as relações 

humanas nas organizações visa desmontar as sintaxes existentes 
para impor os esquemas previamente definidos em presumidas 

teorias administrativas. Se exige do grupo a submissão aos 

mapeamentos previamente definidos e muitas vezes estranhos aos 

vocabulários operativos em uso. 

O que caracteriza esses programas é que são aplicados não 

só como intervenções exógenas e de cima para baixo, mas é o fato 

de que os mesmos deixam de lado a possibilidade de vincular suas 

intervenções ao desenvolvimento espontâneo das expectativas 

sociais existentes. 

Nesse sentido, tendo por objeto a condição humana como 

regida pelos determinismos científicos (inclusive os sociais), a 

sociologia faz par com o existencialismo de diferentes tendências, 

na medida em que o existencialismo constituiu uma tentativa de 

resistência em nome do Eu, do outro e das coletividades concretas 

à tecnificação da filosofia.  

 

Posicionamento realista 
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Para alcançar um posicionamento realista sobre a questão da 

tecnificação é preciso ter em conta que o aperfeiçoamento do 

conhecimento técnico levando ao maquinismo se encontra em 

relação direta não com as aquisições da ciência, mas com as 

melhoras de ordem prática - como já fora assinalado por Adam 

Smith e Karl Marx, apesar de suas diferenças.   

Quer dizer, Karl Marx tivera razão ao insistir no primeiro tomo 

de “O Capital” lxv de que não são as invenções técnicas as que 

tiveram por resultado a profusão de fábricas, mas, pelo contrário, 

fora a divisão do trabalho técnico nas grandes fábricas cada vez 

mais numerosas a que criou a necessidade de técnicas 

mecanizadas, e provocou assim a introdução das máquinas, tal 

como confirmado pelo estudo das técnicas industriais dos séculos 

XVII e XVIII.  

 A união interligando conhecimento técnico e conhecimento 

científico não se produziu efetivamente até o século XX, e verificou-

se somente no setor limitado da tecnologia, envolvendo o grau 

superior dos “experts" e dos engenheiros. Foi somente a partir da 
metade do século XX que o conhecimento técnico começou a 

dominar o conhecimento científico e a reservar-lhe um papel 

subalterno. 

 

*** 

O conhecimento científico e seus coeficientes sociais 

 
►Em relação ao conhecimento científico, a análise sociológica 

enfatiza o equívoco das pretensões da ciência em ser desvinculada 

dos quadros sociais.  

O conhecimento científico parte de quadros operativos 

essencialmente construídos, justificados pelos resultados 

conseguidos, que chamam a uma verificação experimental.  
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A ciência busca a união do conceitual e do empírico e, se 

cultiva a pretensão de ser desvinculada, será, talvez, porque é uma 

classe de conhecimento que tende ao desinteresse, ao “nem rir nem 
chorar” de Spinoza, tende para o aberto, à acumulação, à 
organização e ao equilíbrio. 

Gurvitch observa que o conhecimento científico ocupou um 

lugar predominante no sistema do conhecimento somente nas 

estruturas capitalistas, particularmente as do capitalismo 

competitivo, e que é nas sociedades industriais que o mesmo entrou 

em competição com o conhecimento filosófico e o ultrapassou. 

De acordo com esse autor lxvi, em todo o conhecimento 

científico intervêm os coeficientes sociais do conhecimento, 

precipitando as variações do saber em função dos quadros sociais, 

variações tanto mais fortes quanto maior for o desenvolvimento do 
próprio conhecimento científico. 

Na apreciação desta situação, se observa que a intervenção 

dos coeficientes sociais do conhecimento nas ciências exatas e nas 

ciências da natureza pode ser analisada sob as quatro linhas 

seguintes: 

Primeiro: o coeficiente social do conhecimento intervém 

através da experiência e da experimentação, que são sempre 

essencialmente humanas e não apenas lógicas, e sofrem a 

influência do humano; 

Segundo: o coeficiente social do conhecimento intervém 

também através da conceituação a qual, geralmente, está 

avançada em face da experimentação. 

Quer dizer, toda a hipótese nova traz a marca da estrutura da 

sociedade em que se elaborou, como, aliás, já nos esclareceu C. 

Wright Mills lxvii.  

Nada obstante, Gurvitch acrescenta como exemplos significativos a 
respeito disto, o seguinte: (a) – a correspondência ideológica entre 

o darwinismo e a concorrência, tomada esta última como princípio 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
63 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

em ação na sociedade da época; (b) – de maneira menos evidente 

que a anterior e em estado inconsciente, observa-se a 

correspondência entre as incertezas na microfísica e os limites à 

capacidade de controle que a mesma faz aparecer e que provêm da 

energia atômica, como fator de explosão das estruturas sociais 

globais. 

 

 Toda a hipótese nova traz a marca da estrutura da 

sociedade em que se elaborou. 

 

Terceiro: o coeficiente social do conhecimento intervém 

através da importância das organizações privadas e públicas no 

planejamento da pesquisa científica, importância esta que é muito 

notada, já que, na época da energia atômica e da eletrônica, a 
pesquisa exige laboratórios ou organismos de investigação e 

experimentação de envergadura, com extensão internacional; 

Quarto: os coeficientes sociais do conhecimento intervêm 

através da vinculação que se estabelece entre as ciências e a 

realidade social. Ou seja, independentemente do fato de que a 

realidade social tanto pode dominar as ciências, por efeito das 

forças de produção nas quais as ciências se integram, como pode 

ser dominada por elas, os conhecimentos científicos exigem os 

meios adequados para a difusão dos seus resultados, inclusive o 

ensino, a vulgarização, as edições de bolso, o rádio ou a televisão. 

História e sociologia 
 

No que concerne à história e à sociologia, menos 

comprometidas e menos ideológicas que as outras ciências do 

homem, voltadas essas últimas que são para sistematizar os 

conhecimentos em vista de metas práticas, Gurvitch sustenta que 

aquelas não podem liberar-se de certos coeficientes ideológicos. 
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Na história e na sociologia, os coeficientes sociais do 

conhecimento intervêm a duplo título: (a) em vinculação com a 

organização crescente da pesquisa e com a constituição cada vez 

mais relativista do aparato conceitual operativo; (b) em vinculação 

com o tema mesmo a estudar – os temas coletivos reais -, pois as 

sociedades, as classes sociais, os grupos, os Nós-outros estão em 

movimento dialético e são penetrados de significações humanas. 

Desta forma, a sociologia do conhecimento, que é capaz de 

pôr em evidência os coeficientes sociais e, desse modo, diminuir a 

sua importância, torna-se duplamente solicitada neste campo, 

alcançando a sociologia da sociologia. 

A colocação do conhecimento em perspectiva sociológica 

tornou-se desta forma um fato “transparente” cada vez mais 
acentuado ao longo dos séculos modernos e definitivamente 
assimilado na cultura do século XX.  

 

Técnica e Tecnificação 
 

Ao constatar a técnica como um setor da práxis, o sociólogo 

visa tornar mais precisa a descrição da tecnificação, sem reduzir 

esta última a uma projeção do maquinismo e das técnicas 

mecanizadas, nem confundi-la à técnica em seu conjunto.  

Todavia algumas precisões se fazem sentir. Há nas produções 

sociológicas uma noção extensiva de tecnificação aplicada para 

designar o aprofundamento na utilização das técnicas mecanizadas 

no mundo do trabalho. Desta forma, agrupam-se sob o termo 

tecnificação várias alterações com características diferentes, 

seguintes: 

(a) as mudanças que incidem sobre a força de trabalho, 

característica do surgimento de inúmeras especializações e funções 

anteriormente inexistentes, com as novas exigências de 
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qualificação profissional que superam os parâmetros antes 

validados pelo fordismo / toyotismo.  

Característica: Passam a requisitar trabalhadores flexíveis em 

sua formação e atuação nas empresas, procurando-se valorizar o 

desenvolvimento de competências técnicas, culturais e sociais;  

(b) as mudanças que incidem sobre os atributos técnicos para 

o desenvolvimento dos processos produtivos.  

Característica: Os segmentos industriais ou de serviços 

passam a necessitar trabalhadores capacitados para exercer 

funções diversificadas no ambiente laboral com agilidade no 

domínio das tecnologias de ponta, destreza para manusear 

máquinas e equipamentos sofisticados; 

(c) as mudanças que incidem sobre a capacidade intelectual 

para dominar os procedimentos de gerenciamento desenvolvidos 
pelos novos programas de qualidade e melhoramento dos 

processos de produção.  

Além desse item (c), em realidade, o que interessa mais de 

perto ao sociólogo, como profissional atuante sobre a tensão do 

plano organizado e do espontaneísmo social, é a crítica à 

tecnificação dos "controles" ou regulamentações propriamente 

sociais (estatuídas ou não) lxviii.  

Como sabem, frequentemente a tecnificação do saber no 

mundo da produção decorre da intervenção dos novos programas 

de melhoramento sobre os procedimentos de coordenação e 

gerenciamento. 

Neste sentido, embora pressupondo a subordinação às 

máquinas que acompanha a introdução, o desenvolvimento pelo 

taylorismo (princípios de padronização e simplificação) e o fordismo 

(aperfeiçoamento da linha de montagem), e o aprofundamento das 

técnicas mecanizadas nas fábricas (incluindo como disse o concurso 
de máquinas eletrônicas), a tecnificação em sentido estrito é 
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diferenciada como certa maneira de manipular o conhecimento 

socialmente efetivo.  

Cabe notar que, em modo especial, o termo tecnificação ou 

tecnicização é igualmente aplicado ao conjunto dos equipamentos 

técnicos utilizados na implantação dos sistemas de controle 

automático da produção. Desta forma, assinala um aspecto incluído 

no estudo da automação na mesma proporção em que pode ter 

mais espaço no estudo da comunicação social.  

Sem embargo, a utilização do termo tecnificação é aqui 

preferível a tecnicização (mudança de um processo manual para um 

procedimento técnico ou automação) porque visa a pôr em relevo 

certos efeitos em profundidade da “tecnicização”, como a questão 

da primazia lógica e a imposição do absoluto utilitarista sobre as 

relações humanas. 

 

Tecnificação e sintaxe 
 

Como se sabe e nunca é demais repetir, a "era da 

automatização e das máquinas eletrônicas" dá primazia lógica ao 

conhecimento técnico em um grau tal que todas as outras 

manifestações do saber são influídas ao ponto de tecnificar-se tanto 

quanto possível. Isto é, tendem a estabelecer símbolos com 

sintaxes lógicas, "linguagens" ou esquemas prévios cujo 

conhecimento passa a ser exigido de modo absoluto, como um filtro 

dotado de indispensabilidade, sem o qual se torna impossível 

acessar os conteúdos específicos a cada gênero do saber.  

Ou seja, a tecnificação das regulamentações que atinge as 

relações humanas nas organizações complexas, sobretudo visa 

desmontar as sintaxes existentes para impor os esquemas 

previamente definidos.  

Como sabe o sociólogo, a possibilidade de integrar um 

programa de melhoramento ao desenvolvimento espontâneo é 
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assegurada graças ao fato comprovado em sociologia de que as 

expectativas se ligam ao esforço coletivo como tendência à 

realização antes de se ligarem aos papéis sociais, no caso, ligam-

se ao histórico dos planejamentos. Ao desprezarem esse 

conhecimento sociológico, os tecnocratas aplicadores dos 

programas de melhoria procedem à imposição de esquemas 

prévios. 

 

Desenvolvimento das expectativas 
 

Desta forma, o sociólogo põe em questão como disse a 

primazia da lógica igualmente na concepção e modo de intervenção 

dos programas de melhoramento. Desacredita o objetivo de 

subordinar as relações humanas aos esquemas fixados de antemão, 

e busca resgatar a indispensabilidade e a significação das 

ambiências coletivas para equilibrar a concepção e o modo de 
intervenção dos programas de melhoramento aplicados nas 

organizações produtivas. O que conta não é a "cultura dos 

formulários", não são as representações de padrões organizacionais 

previamente hierarquizados que os inspiram sob o discurso de 

presumidas teorias administrativas lxix.  

O que caracteriza esses programas é que são aplicados não 

só como intervenções exógenas e de cima para baixo, mas sua 

imposição, isto é, o fato de que os mesmos desprezam e deixam de 

lado a possibilidade para vincular suas intervenções ao 

desenvolvimento espontâneo das expectativas.  

 

A mirada diferencial 
 

Certamente, não se trata aqui de um posicionamento contra 

a tecnificação, nem se pensa em defender aqui o argumento 
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ingênuo de que a vida não é lógica, mas se trata de desenvolver a 

mirada diferencial da sociologia do conhecimento.   

Em acordo com Durkheim, para o sociólogo o que importa é 

que mesmo ideias tão abstratas como as de tempo e de espaço 

estão, a cada momento da sua história, em relação íntima com a 

estrutura social correspondente. 

Como já foi aqui assinalado (nunca é demais repetir), “as 
categorias lógicas são sociais em segundo grau...lxx não só a 

sociedade as institui, mas constituem aspectos diferentes do ser 

social que lhes servem de conteúdo... O ritmo da vida social é que 

se encontra na base da categoria do tempo; etc. 

Além disso, os antropólogos do século dezenove e começo do 

século vinte já constataram que a pessoa humana não permanece 

idêntica nas diferentes estruturas sociais – derrubando assim o 

preconceito filosófico herdado do século XVIII de uma consciência 

idêntica em todos – genérica.   

As leis da lógica formal (a não-contradição e o terceiro excluído 
lxxi), reconhecidas entre os viventes nas sociedades históricas, 

eram substituídas nas sociedades arcaicas pela mencionada 

participação mística. Além de não sofrer a constrição pelas 

conceituações racionais, a personalidade convulsiva dos primitivos 

mostra-se muito menos diferenciada, já que nela, como disse, “o 
outrem implica os animais, e os Nós-outros implicam tanto os 

vivos como os mortos”. Daí a descoberta de que a pessoa humana 

não permanece idêntica nas diferentes estruturas sociais. Nota 

que Levy-Bruhl chegou a essa descoberta antes de Linton e 

Kardiner lxxii. 

Segundo Gurvitch, há um passo significativo da sociologia do 

conhecimento “em direção ao concreto e ao empírico” com a obra 

de Lucien Levy-Bruhl, que aborda a nossa disciplina “sem ideias 

pré-concebidas do ponto de vista epistemológico” lxxiii .  
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Seja como for, podemos ver que, para desenvolver a 

compreensão de que as ideias abstratas estão, a cada momento da 

sua história, em relação íntima com a estrutura social 

correspondente, a sociologia do conhecimento só avança na medida 

em que aprofunda nas correlações funcionais, elabora sua mirada 

diferencial e se libera dos preconceitos filosóficos inconscientes 

herdados do século XVIII, tais como a representação de um EU 

genérico, supostamente idêntico em todos, implicado na vontade 

geral de Rousseau, e na consciência transcendental de Kant, ainda 

preservada e cultivada na suposição improvável de etnólogos ditos 

estruturalistas como Claude Levy-Strauss lxxiv de que “haveria uma 

estrutura lógica na base das sociedades”. Ideia preconcebida essa 

que é absolutamente contrária à mirada diferencial, e defronta-se 

ao fato de que, deslocando toda a suposta coerência prévia, na 
realidade social, há as diversas perspectivas possíveis e até 

antinômicas que são postas para uma sociedade em vias de se 

fazer. 

 

*** 
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A inteligência emocional  

Maria Olinda Luz

 

 

Resumo 

 
 

A Inteligência Emocional (I.E.) é uma das principais 

habilidades que deve ser aprimorada pelos profissionais que atuam 

na Gestão de Pessoas nas organizações. Permite ao indivíduo 

reconhecer e compreender suas emoções para melhor atuar no 

processo decisório e nos relacionamentos interpessoais. A I.E. visa 

atingir melhores resultados de desempenho e a abordagem do 

estudo enfatiza o impacto da ausência desta habilidade em Líderes 

e as possíveis consequências desastrosas nesta ausência Por meio 

de estudo comparativo sobre abordagens de especialistas na àrea, 

serão analisadas as diferentes dimensões da I.E., as etapas deste 

processo de reconhecimento por parte dos profissionais, a questão 

dos conflitos e os resultados decorrentes das relações interpessoais 

no universo corporativo empresarial. Destaca-se a administração 

de relacionamentos, principalmente por parte dos líderes, usando a 

consciência das emoções pessoais e dos outros para gerenciar as 

interações com sucesso. Desta maneira, pode-se alcançar uma 
comunicação clara e efetiva para gerenciar conflitos inesperados 

que surjam ao longo da trajetória professional. As considerações 

conclusivas indicam que as pessoas que administram corretamente 

os relacionamentos e preservam a capacidade de melhor gerenciar 

suas emoções, são capazes de ver o benefício de estarem 

conectados com várias pessoas diferentes, mesmo para com 

aqueles a quem não demonstram terem muita afinidade. A  I.E. 

resulta como fator essencial para o alcance de desempenho 

comportamental positivo na busca de soluções construtivas no 
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ambiente de trabalho e consequente aumento da produtividade e 

motivação no universo corporativo e competitivo das empresas / 

instituições do século atual. 

 

Palavras-chave: Inteligência Emocional / Competência Social 

/ Resolução de Conflitos 
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A inteligência emocional  

Maria Olinda Luz 

 
 

 

1 - Introdução 

 

 

Neste mundo globalizado, é preciso ter cuidado para a 

tendência competitiva que os mercados comerciais apresentam em 

suas relações de negócios, o que pode resultar em uma 

produtividade insatisfatória no desempenho de seus profissionais. 

 Além dessa atmosfera que aponta o mal-estar social, 

marcado por um individualismo exacerbado, verifica-se um 

crescente desconforto emocional, inclusive a sensação de 

frustração de diversos gestores que apresentam dificuldade em 

lidar com seus subordinados (ou não), principalmente no que se 

refere ao alcance de metas e à qualidade de resultados no meio 

empresarial em que atuam.  Neste contexto, a Inteligência 

Emocional (IE) de um indivíduo sobrepõe-se ao ambiente onde 

trabalha proporcionando, inclusive, um sentido de identidade mais 

profundo com a empresa e sua equipe a qual ele deve liderar. 

 No primeiro capítulo, será conceituada a Inteligência 

Emocional (IE) no âmbito das relações interpessoais no ambiente 

universal do trabalho. A seguir, serão abordadas as habilidades 

necessárias para que o bom líder consiga um aproveitamento do 

seu “time” da maneira o mais eficaz possível. 

 No segundo capítulo, além dessas habilidades, inerentes à 

inteligência emocional, serão apontadas as competências do líder 

para fortalecimento de sua atuação e melhor desempenho em face 
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às dificuldades e obstáculos emergentes na rotina “imprevisível” do 
ambiente empresarial.  

A metodologia científica empregada neste trabalho 

fundamenta-se, essencialmente, nos pressupostos teóricos 

apresentados e analisados ao longo do Curso Gestão de Pessoas – 

LATEC - UFF. 

Houve, também, uma apreciação e seleção cuidadosa dos 

livros que compõem a bibliografia desta dissertação, cujos critérios 

acadêmicos inerentes ao âmbito da Inteligência Emocional e sua 

exclusiva relação com o desempenho dos líderes dos dias atuais, 

foram levados em conta e comprovam o benefício que a IE exerce 

na vida do indivíduo e de toda a sociedade. 

Ao longo dos trabalhos e seminários apresentados no tempo 

de duração do referido Curso, muitas anotações e esclarecimentos 
foram sendo feitos, anotados e catalogados, servindo, desta 

maneira, como material enriquecedor e significativo para a 

composição deste trabalho. 

 Assim, concluiremos que, por meio da análise do 

desempenho do líder consoante à IE, resultará o sucesso 

profissional tão almejado pela maioria das empresas do atual 

universo corporativo e - por que, não? – cooperativo também.  

 

*** 
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A inteligência emocional  
Maria Olinda Luz 

 
 

2 - inteligência emocional 

 

 

“O mais importante para o homem é crer em si mesmo. Sem 
esta confiança em seus recursos, em sua inteligência, em sua 

energia, ninguém alcança o triunfo a que aspira.” 

Thomas Atkinson 

 

 

A Inteligência Emocional (IE) é a habilidade inerente ao 

indivíduo de reconhecer e compreender as emoções particulares e 

as dos outros, é a maneira pela qual utiliza-se essa consciência para 

gerenciar suas atitudes e seus relacionamentos. É a sensação 

intangível que abrange as complexidades sociais e nos torna 

capazes de tomar decisões que gerem bem-estar e alcancem 

resultados positivos, seja nos aspectos pessoais, como também nos 

profissionais. 

Faz-se necessário aprimorar a IE que é uma maneira 

poderosa de focar sua energia em uma única direção para obter 

resultados significativos que vão impactar a personalidade do líder. 

A maneira como agimos, pensamos e nos mostramos aos outros 

está intrinsicamente relacionada à IE, pois é a consciência da 

observação, da comunicação e do gerenciamento de emoções que 

nos torna capazes de conviver em harmonia com a sociedade e, 
mais, no âmbito empresarial, fazendo surgir o diferencial que as 

empresas em constante competitividade buscam em seus 

profissionais. 
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Pode-se dizer que “inteligência” implica na capacidade 
de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes 

num determinado ambiente ou comunidade cultural; de modo 

bastante simples, não faz sentido pensar na inteligência ou 

inteligências, no abstrato, na melhor das hipóteses, as inteligências 

são potenciais ou inclinações que são realizadas, ou não, 

dependendo do contexto cultural em que são encontradas. 

A capacidade de resolver problemas permite a pessoa abordar 

uma situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a 

rota adequada para esse objetivo e a criação de um ponto cultural 

é crucial nessa função, à medida em que captura e transmite o 

conhecimento ou expressa as opiniões ou os sentimentos da pessoa. 

Por esse lado, pode-se adotar uma visão contextualizada 

da inteligência, pois os seres humanos são criaturas biológicas, 
mas são igualmente criaturas culturais. 

De acordo com pesquisas realizadas, pode-se agrupar as 

aptidões da IE em cinco domínios principais:  

Autoconsciência - a capacidade de controlar sentimentos 

marcada pelo discernimento emocional e pela auto compreensão. 

Neste caso, as pessoas mais seguras acerca de seus próprios 

sentimentos são consideradas os melhores gerenciadores de suas 

vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação 

a decisões especiais. É o pilar que permite constante avaliação e 

oportunidade de melhoria ao identificar momentos em que a reação 

exagerada não resultou em harmonia. Com isso, o indivíduo 

constrói a IE e apresenta mudança de comportamento. 

Lidar com emoções - é a capacidade de confrontar-se 

interiormente (ponderando as melhores decisões a serem 

tomadas), de livrar-se da ansiedade, tristeza ou irritabilidade 

que incapacitam as pessoas de concretizarem o melhor rumo 
para suas instituições. Aquelas pessoas que são fracas nessa 

aptidão, vivem constantemente lutando contra sentimentos de 
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desespero, enquanto outras se recuperam mais rapidamente dos 

reveses e perturbações da vida. 

Motivar-se - é essencial para centrar a atenção no foco do 

trabalho e para a criatividade de uma forma geral. O autocontrole 

emocional sabe adiar a satisfação e conter a impulsividade que está 

por trás de qualquer tipo de realização. É a capacidade de entrar 

em estado de “fluxo” e que possibilita excepcionais desempenhos. 
Os líderes que tem essa capacidade tendem a ser mais produtivos, 

seguros e eficazes em qualquer atividade que exerçam, sejam elas 

no âmbito político, social, cultural e econômico. 

Reconhecer emoções nos outros - a empatia é a aptidão 

pessoal fundamental. As pessoas empáticas estão mais 

harmonizadas com os sinais do mundo externo que indicam o que 

os outros precisam ou o que querem, e isso as torna bons 
profissionais no campo assistencial, ainda, permitem que o 

indivíduo demonstre competência social, gerenciando os 

relacionamentos à medida em que reconhece as interações 

interpessoais e consegue reagir no momento decisivo para o qual 

irá trazer sua equipe a tomada de decisões mais importantes que 

uma empresa deverá ponderar, e, inevitavelmente, assumir suas 

consequências. 

Lidar com relacionamentos - a arte de se relacionar é, em 

grande parte, aptidão de lidar com a emoção dos outros. Porém, 

essas aptidões reforçam a popularidade, a liderança e a eficiência 

interpessoal. As pessoas excelentes nessas aptidões se dão bem em 

qualquer circunstância que as obrigue a interagir tranquilamente 

com os outros; são um tipo de “estrelas” sociais.   

O indivíduo que compreende e aplica em sua rotina diária de 

trabalho a maior parte destes domínios, acaba por tornar-se uma 

pessoa mais flexível compreendendo que, em momentos de 
desafios, os colaboradores estão fazendo o melhor que podem, com 

o que tem naquele momento e com quem estão dividindo as 
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tarefas. Neste processo estão, ainda, os pensamentos conectados 

a sentimentos e sensações ajudando o indivíduo a encontrar 

motivação contínua para se comprometer com o que deseja e agir 

na direção correta transformando resultados em sucesso e 

realizações de vida. 

Cabe ressaltar que a percepção é uma grande aliada à IE a 

medida que favorece a observação, a antecipação e o 

planejamento, sendo considerada uma peça fundamental para o 

sucesso de uma estratégia. Com estes recursos, o líder consegue 

estar disposto a se adaptar para se comunicar melhor e conseguir 

conhecer melhor os outros e seu entorno. 

A IE aparece como uma capacidade de atingir metas, 

determinando como as pessoas podem empregar bem ou mal suas 

outras capacidades mentais elevando a motivação por meio do 
entusiasmo, zelo e confiança, pois são as emoções que aumentam 

nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para 

alcançar uma meta e utilizar nossos limites como superação. 

A aptidão de canalizar emoções para um fim produtivo por 

meio do controle dos impulsos gera motivação para persistir e 

permite a descoberta de formas de atuar com mais eficiência. As 

estratégias mentais para realizar metas são coordenadas pelo 

cérebro de acordo com os estados desejados de cada indivíduo, 

antes de uma meta acontecer, ela existe como “representação 
interior” e, com isso, aciona-se um processo de alcance desta meta 

que é conduzido e concluído com êxito. 

 

2.1.- Influência da IE 
 

Os conflitos interpessoais desencadeiam desconforto e 

propiciam resultados negativos no gerenciamento dos 

relacionamentos, ao utilizar a IE pode-se reduzir esse efeito e obter 
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inspiração para o alcance contínuo de metas pessoais e de 

convivência.  

A Competência pessoal inclui autoconfiança e 

autogerenciamento com foco na sua individualidade em vez da 

interação com as outras pessoas. É a habilidade de estar ciente de 

suas emoções e gerenciar seu comportamento e tendências; já a 

Competência Social inclui consciência social e habilidades de 

gerenciamento de relacionamentos multifacetados e interesses 

diversos até em um mesmo setor de trabalho. É necessária a 

habilidade de entender os outros, seus comportamentos e 

motivações para melhorar a qualidade de seus relacionamentos e 

gerenciar o surgimento de possíveis “conflitos” em seus pares. 

Para exercer boa influência como líder, é essencial 

desenvolver habilidades como competência pessoal e social de 
forma a expressar sua opinião buscando motivar a equipe e 

construir como resultado, um conjunto profissional positivo. Muito 

projetos nas organizações deixam de chegar ao sucesso por falhas 

de cunho social, sejam interpretações errôneas ou até mesmo, 

conflitos gerados por falta de entendimento entre os integrantes da 

equipe. Na competência pessoal, o indivíduo consegue entender 

suas tendências e suas reações típicas a eventos específicos. Esse 

exercício exige um grau de tolerância para o desconforto emocional 

ao notar sentimentos que possam ser negativos. As emoções são 

reações ao entorno ambiental e às relações interpessoais, e deve-

se entender o motivo que liga uma reação à outra, pois há situações 

que geram fortes emoções e exigem pensamentos mais positivos e 

eficazes que outros. Por meio destes períodos prolongados de 

reflexão é possível demonstrar autocontrole.  

O autoconhecimento serve para avisar o que deveria estar 

sendo feito de forma diferente e oferecer a firmeza da informação 
necessária para a compreensão da situação.  
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O indivíduo autoconsciente, persegue as oportunidades 

corretas, coloca suas forças no trabalho e o mais importante, 

impede que suas emoções o detenham. Ele é capaz de perceber 

seus pontos fortes e fracos controlando as emoções, gerenciando a 

própria motivação e a dos seus seguidores uma vez que conhece 

seus próprios valores e os vivencia movendo a ação de todos sem 

medo pois lidera pelo exemplo, ele utiliza essas informações para 

apoiar o crescimento de todos à sua volta. 

 Outro aspecto importante é o momento de crise que serve 

como pilar para aprender sobre si, tentar conectar-se com 

atividades que nos façam sentir mais confortáveis e pró-ativos 

colocando barreiras nos momentos em que ocorre o desconforto e 

a “paralisia” produtiva. Ao atingir um nível adequado de percepção 
destes impulsos é onde se atinge o potencial máximo de cada 
indivíduo. 

No campo profissional, aprimorar o autoconhecimento oferece 

capacidade de perceber o entorno com mais propriedade e ainda é 

possível entender as atitudes e expressões dos pares enquanto se 

atua em busca da realização de determinada tarefa.  

Da mesma forma, é possível saber como atuar ao sentir que 

um companheiro não apresenta o mesmo interesse ou 

compromisso em fazer parte de determinado projeto. Buscar a 

harmonia em momentos de pressão na vida profissional é o grande 

desafio para os profissionais dos dias atuais, pois devemos colocar 

nossas necessidades momentâneas em espera para que as mesmas 

não sirvam de impacto para alcançar metas maiores e mais 

importantes na organização produtiva. 

Para complementar, ao desenvolver a consciência social, 

pode-se perceber o que os outros estão pensando e sentindo. Essa 

habilidade oferece segurança para permanecer em foco e absorver 
informações críticas. Ouvir e observar o que acontece ao redor 

exige prática em realmente observar as pessoas a medida em que 
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ocorre a interação entre os profissionais e seus líderes e ter uma 

boa noção sobre o que pensam e sentem cada um deles. Observar 

os outros em sua forma natural sem permitir que pensamentos 

particulares atrapalhem a observação, significa entender as 

emoções das pessoas enquanto se está no meio desta interação-

negociação. 

A construção de elos para fortalecimento de equipes de 

trabalho está diretamente relacionada a ouvir com cuidado os 

pares e oferecer opinião, é uma forma de respeitar os outros e, 

ao mesmo tempo, uma forma capaz de estabelecer conexão, 

motivar e inspirar os outros.  

Gerenciar relacionamentos é o resultado de como entender as 

pessoas, como trata-las e como reconhecer a história que 

compartilham. A diferença entre interação e relacionamento é uma 
questão de frequência. É o produto da qualidade, da profundidade 

e do tempo que se dispõe para interagir com outra pessoa. 

Os conflitos no trabalho surgem quando as pessoas não 

sabem administrar sua raiva e frustração e escolhem por 

desconta-las nas outras pessoas. A habilidade de gerenciar 

relacionamentos permitirá que o máximo de cada interação seja 

absorvido. É importante coletar feedback antes de desenhar as 

conclusões e, ainda, é de suma importância encontrar a melhor 

maneira de se comunicar com os outros, mesmo se há uma 

atmosfera de resistência, confusão ou conflito. 

A habilidade de ter empatia com os outros cria 

relacionamentos fortes e positivos, pois as emoções são as 

premissas que dão direção ao comportamento de cada indivíduo, é 

importante entender o efeito que elas têm nas pessoas. Deve-se 

observar com cuidado a maneira como as emoções impactam as 

outras pessoas de imediato e usar isso como uma espécie de guia 
da intensidade em que elas afetam um círculo mais longo. 
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Ter consciência social é saber perceber as necessidades de 

cada indivíduo pela habilidade da percepção de suas atitudes, é a 

habilidade de reconhecer e entender as emoções dos outros. Deve-

se sempre observar os outros, suas expressões faciais, a linguagem 

corporal e as emoções; isto favorece ao profissional notar e 

interpretar as pistas que as outras pessoas enviam, ajudando a 

colocar-se no lugar do outro. É sempre importante reunir 

observações múltiplas antes de chegar a conclusões finais para se 

ter certeza daquilo que está sendo observado, estimulando a 

percepção do outro. 

O verdadeiro líder nunca é indiferente ao sofrimento alheio.  

 
A inteligência emocional  

Maria Olinda Luz 

 
 

3- Competências do Líder 

 

 

O mundo empresarial passa atualmente por mudanças 

conceituais e estruturais que impactam diretamente na sociedade e 

no bem-estar dos cidadãos. O cenário competitivo mostra que as 

organizações de sucesso e de futuro sabem responder com rapidez 
e precisão às mudanças com clareza de visão e valores gerando a 

conquista e manutenção de mercados e clientes. 

As organizações competitivas incluem a utilização de novas 

estratégias de gerenciamento que buscam um diferencial para 

garantir a qualidade de seu produto ou serviço perante os 

consumidores. Desta maneira, cresce no mercado a visão de que é 

necessário pensar não somente no lucro, mas também na 

contribuição social que a empresa poderá oferecer aos 

consumidores em geral. 
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O líder que desenvolve segurança interior acreditando em si 

mesmo, em seus conhecimentos e habilidades enfrenta melhor as 

situações inusitadas, pois já explorou e conhece suas fortalezas e 

fraquezas, possibilidades, preferências e peculiaridades e 

desenvolveu a autoconfiança. Com isso, saberá o que deve 

melhorar, modificar e/ou superar, pois a autoconfiança e a 

autoestima estão influenciadas mutuamente e contribuem para 

maior credibilidade e desempenho do líder. 

Ao lidar com a condição humana dos outros, o líder passa por 

corajosos questionamentos, pois todo líder tem uma missão 

indelegável de desenvolver valores e atitudes éticas de 

responsabilidade na participação em grupo e na colaboração com 

os outros de maneira franca. Isto constitui um desafio diário na 

busca da harmonia com o próximo e na criação de um ambiente de 
qualidade norteado por valores humanos. 

Destaca-se que é importante estar atento à ênfase exagerada 

na competição que pode ser desastrosa para o senso de 

cooperação, que é fundamental para qualquer atividade bem-

sucedida no mundo empresarial.  Faz-se necessário conquistar a 

lealdade, a confiança e a compreensão de seus pares e 

subordinados, pois, ser competitivo visa também ser mais 

cooperativo. 

Os líderes do futuro sabem que é necessária uma total 

mudança de mentalidade, pois quando uma intenção é 

determinada, a imagem de que esta intenção ou meta foi alcançada 

é criada. A mente é inconscientemente programada para alcançar 

esta meta. Ser líder é estar disposto a passar por transformações 

pessoais de forma a estar aberto às mudanças. 

Alguns dos valores fundamentais adotados por líderes de 

empresas saudáveis incluem: 

Comprometimento com a produção; 

Convicção na decência de princípios; 
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Respeito pelas diferenças de cada indivíduo; 

Companheirismo; 

Foco no bem-estar; 

Apreço pela flexibilidade; 

Interesse aprofundado por processos. 

A liderança é um processo consciente de descobrir e alimentar 

infinitas possibilidades do ser humano, pois cada indivíduo é capaz 

de atingir o auge de seu desempenho. 

Segundo Ivanildo Macedo lxxv, o indivíduo é corresponsável 

pela formação da própria personalidade, pois registra sua 

percepção que muitas vezes pode não ser vivenciada pelos outros 

em um mesmo momento. Vale ressaltar que o meio influencia, mas 

não determina a personalidade humana. 

Nesse caso, a percepção humana é relevante porque é o 
processo pelo qual as pessoas tomam conhecimento de si e do que 

está a sua volta recebendo várias fontes de dados e encontrando 

uma forma de construir informações. Esse processo mental 

favorece o conhecimento de si mesmo e do entorno. Quando bem 

utilizada, a percepção serve como ferramenta para garantir a 

harmonia nos relacionamentos e permite a formação de impressões 

a respeito do próximo que podem servir para compreende-lo. Nas 

relações sociais, a seletividade permite que sejam observadas as 

características propositivas. Esta é uma das principais habilidades 

que um líder deve ter ao formar a sua equipe. 

Raramente um fato é percebido da mesma maneira por todos 

que estão à volta em função de condicionamentos anteriores 

inerentes a cada indivíduo que os leva a enfatizar este ou aquele 

aspecto. Neste momento, deve-se incentivar as melhores 

estratégias para aprimorar o desempenho do líder com sua IE a fim 

de obter progresso e prosperidade na empresa onde atua 
promovendo debates de reuniões nas quais os mais diversos pontos 

de vista de uma mesma questão possam ser ouvidos. 
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Vale acrescentar que, para Golemanlxxvi, a inteligência 

acadêmica oferece pouco preparo para a rotina diária, 

diferentemente da Inteligência Emocional, que é considerada 

uma capacidade acima das demais que organiza a experiência de 

vida e até mesmo o conhecimento intelectual. Cabe ao líder 

utilizar as melhores alternativas para gerenciar pessoas e suas 

características físico e psicoemocionais. 

Neste processo de aprofundamento de suas competências, o 

líder usa o autoconhecimento como ponto de partida para a 

mudança pessoal, sendo criativo e encarando os desafios desta 

busca incessante. Vinculado a esse processo emerge a IE como 

aquela que faz toda diferença quando se refere ao ser humano em 

sua totalidade, conhecendo suas emoções, sabendo lidar com elas, 

motivando-se, reconhecendo as emoções dos outros e sabendo 
lidar com os relacionamentos. 

O líder moderno exerce diversos papéis e mostra diferentes 

atitudes de acordo com as situações que são vivenciadas pelo grupo 

pois é capaz de conduzir e seguir, ser central e marginal, ser 

membro de equipe e mais, mostrar-se disposto a sempre aprender. 

Desta forma, o gestor cria credibilidade ao pressupor que 

todos têm dentro de si um potencial ilimitado e, ao colocar-se 

em igualdade com seus pares, alcança o sucesso em todas as 

iniciativas do grupo. 

A integridade do líder desenvolve o senso de crescimento 

professional no time e permite que outros superem desafios e 

prosperem dentro da própria organização estando mais 

preparados ao atender as exigências do líder que preza por 

resultados diferenciados. 

Aliada às demais qualidades essenciais ao líder aqui 

destacadas, podemos enfatizar que o gestor moderno dedica tempo 
e estudo para o gerenciamento eficaz da Comunicação.  

Compreender o processo como as pessoas realizam a troca de 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
90 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

informações na empresa é uma maneira de oferecer um ambiente 

propício ao crescimento do conhecimento da organização, uma vez 

que os transmissores e receptores da informação são os recursos 

humanos da organização.  

O líder moderno busca construir relacionamentos profissionais 

duradouros investindo no aperfeiçoamento da comunicação criando 

um diálogo de aprendizagem transformadora, pois a comunicação 

sela pactos e educa. 

 
 
 

3.1 - Comportamento Inovador 
 

Sabe-se que no mundo competitivo de hoje, a inovação é 

fundamental para a sobrevivência das organizações que dão ênfase 

à atitude de aprendizado, liderança, trabalho em equipe, 

comunicação participativa e prazer em realizar o trabalho. Com 

isso, as forças criadoras e de socialização da organização estão em 

movimento e o comportamento criado permite negociação e senso 

crítico na realização das tarefas e no relacionamento interpessoal.  

Esta rotina gera o hábito positivo motor da inovação e oferece 

habilidades para lidar com situações ambíguas. A organização 
reconhece a importância da criatividade e aceita os riscos, a 

negociação, o senso crítico e a capacidade de conviver com 

ambiguidades para orientar as ações das lideranças. 

Ainda cabe ressaltar que, do ponto de vista da aprendizagem, 

uma educação completamente voltada para a especialização 

tecnológica produz profissionais que não estão integrados ao “todo” 
da organização e seguem buscando reconhecimento financeiro 

como forma de satisfação em que a disputa por funções mais bem 

remuneradas passa a ser o principal objetivo numa corporação de 

amplo reconhecimento socioeconômico. 
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Portanto, ao promover construção do conhecimento e, por 

conseguinte, uma equipe mais atuante num mundo empresarial 

competitivo, cabe ao líder propor desafios, acompanhar a realização 

das tarefas cotidianas, avaliar criticamente o desempenho de seus 

funcionários levando-os a exercitar-se para adquirir maior 

consciência social. 

Considerando uma perspectiva holística, deve-se valorizar a 

harmonia e a cordialidade desenvolvendo novas práticas políticas e 

econômicas mundiais para que o indivíduo possa sentir-se parte e 

desenvolver seu melhor potencial na busca de um resultado positivo 

comum a toda sociedade. 

É importante não apenas ser responsável pelos resultados e 

lucros da organização, mas, essencialmente focar no bem comum 

e participar na evolução da sociedade resgatando os princípios que 
podem garantir longevidade com harmonia nas empresas. Busca-

se a consciência ética que o líder inovador é capaz de amadurecer 

promovendo a transformação com uma gestão baseada em valores 

enraizados, com isso, as organizações poderão levar adiante seus 

negócios de maneira sustentável. 

Aliada à IE, o processo decisório está diretamente ligado à 

percepção dos fatos e cabe ao gestor observar o potencial de cada 

indivíduo que é capaz de superar as adversidades e contribuir como 

agente de transformação, uma vez que a mentalidade de cada 

colaborador muda, novas atitudes são perceptíveis e poderá ocorrer 

também uma mudança no espírito da organização. Surge a 

capacidade de fazer o que tem de ser feito, obtendo a melhor 

relação entre recursos, processos e resultados, favorecendo 

elementos essenciais à identificação, registro e análise das 

mudanças provocadas na organização. O líder surge como o pilar 

que atrai, mobiliza, motiva, realiza e transforma o ambiente 
empresarial desenvolvendo sabedoria e exercitando sua intuição. 

Ele gera credibilidade e cria laços por meio do exemplo e de seu 
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caráter trabalhando com intensidade o sistema de crenças e valores 

que gera motivação. 

Ao descobrir sua potencialidade e colocar-se a serviço dos 

demais, os gestores superam desafios e canalizam sua energia na 

direção daquilo que acreditam movendo quem está diretamente 

relacionado ao projeto ou meta determinada pela organização. As 

principais virtudes que caracterizam a liderança incluem cativar, 

acolher, ouvir e respeitar o próximo que passa a ser fiel e estar 

sensibilizado no alcance conjunto do sucesso do grupo. Isto ocorre 

por meio da alegria e do bom humor que permeiam o cotidiano de 

empresas de sucesso que incluem em seus planos estratégicos 

metas de gestão com pessoas com ênfase nas potencialidades 

humanas implantando programas que permitam reconhecer o 

talento de cada colaborador e o potencial interno que só é 
perceptível com um olhar que vai além das aparências, um olhar 

visionário pertinente ao líder inovador. 

Nos tempos atuais, a competição e o individualismo limitam a 

sabedoria do “conjunto” e exigem o exercício da liderança voltado 
para a preservação dos valores humanos como companheirismo, 

lealdade, trabalho em equipe e integridade. A responsabilidade é 

compartilhada e isso significa fortalecer e desenvolver outros líderes 

na trajetória de resposta positiva aos desafios do mundo do 

trabalho. É preciso confronta-los e utilizar esse crescimento em 

favor da construção de uma consciência corporativa de auto 

liderança, uma vocação para a transformação interior que permitirá 

gerar mudanças coletivas, sociais e organizacionais.  
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 A inteligência emocional 
Maria Olinda Luz 

 
 

4. Análise do desempenho do líder consoante a IE 

 

 Segundo a Gestão Estratégica de Desempenho de um bom 

líder, pautado nos valores de uma excelente IE, seu desempenho 

deverá atender as seguintes demandas do mercado: 

Espírito colaborativo; 

Transparência em suas ações; 

Aprendizagem e atualização profissional contínuos; 

Foco no resultado e na atuação de seus subordinados; 

Visão interativa a fim de trabalhar, dentro do possível, com 

parcerias. 

De acordo com os itens acima abordados, conclui-se que o 

desempenho de um bom líder deve levar em conta, além de sua 

criatividade e visão estratégica da empresa onde trabalha, o foco 

na equipe (conhecendo, inclusive, as características e 

personalidades de cada membro  que dela faz parte); o respeito e 

manutenção da qualidade que a empresa deve ter  na sua “imagem 
exterior”; o dinamismo e a inovação “antenadas” com a evolução e 
globalização do mercado (sem esquecer suas verdadeiras 

demandas); e a comunicação fluente além do carisma pessoal a 

ponto de favorecer a integração de todos que estão à sua volta. 

Dessa forma, verifica-se que existe um padrão nas emoções 

e que é necessário desenvolver uma compreensão melhor sobre as 

tendências pessoais a reagir frente aos desafios cotidianos no 
ambiente de trabalho. É importante observar que estágios de 

alegria e contentamento podem levar a uma decisão impulsiva sem 

considerar as consequências, faz-se necessário ter atenção ao 

humor e aparência de cada indivíduo, pois é a maneira de 
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demonstrar como eles estão se sentindo. Inclusive, vale ressaltar 

que há uma grande diferença entre como cada indivíduo se vê e 

como os outros o veem. 

Deve-se ter claro de que cada pessoa tem o poder de 

controlar situações difíceis e reagir de forma positiva seja para uma 

mudança, ou para ter a iniciativa necessária para alcançar seus 

objetivos. Quando é desenvolvida a habilidade de moldar-se 

rapidamente e segurar as rédeas antes de mover-se na direção 

errada, o indivíduo mostra-se flexível podendo escolher de forma 

positiva e produtiva como reagir a diferentes situações. Isto permite 

visualizar os sucessos e focar nos detalhes que cada situação 

apresenta, ocorre a sensação de satisfação das emoções positivas 

que “brotam” do fato de sempre possuir uma escolha de como 
responder ao que está na frente. 

Tentar aprender algo de bom em cima das atitudes das outras 

pessoas é a chave para manter-se no controle, mas é importante 

estar preparado e antecipar as mudanças de forma flexível e 

reagindo de maneira a não sentir frustração, choque ou surpresa. 

Toda a empresa tem, em sua missão, que dar sentido à área 

de atuação de seus funcionários dentro de uma organização ampla 

e interconectada com os diversos mercados e demandas comerciais 

solicitados neste mundo globalizado. Os atuais cenários 

“implantados” exigem um planejamento em torno de decisões 

importantes como forma de tentar “controlar” o ambiente 
empresarial.  

O líder verdadeiramente eficaz transforma os maus pontos 

(negativos) em ações e metas a serem revertidas de forma 

sistêmica a ponto de replanejar todo o contexto de business e 

parceria socio-colaborativa. 

É importante que gestores possam discutir seus valores e 
compreender as diferenças entre mudança, transformação e 

evolução. A mudança é o modo diferente de agir, fazer de maneira 
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mais eficiente, produtiva e de melhor qualidade, a transformação 

está estritamente ligada a um modo diferente de ser e envolve 

mudanças nos valores e crenças gerando mudança no 

comportamento pessoal e corporativo e nas estruturas 

organizacionais.  

Por outro lado, a evolução é um estado de contínua 

transformação e engloba o ajuste de valores, comportamentos e 

crenças com base no aprendizado, nas avaliações e nos resultados 

obtidos. É o uso cotidiano da IE que favorecer o líder a descobrir 

como pode facilitar o aprendizado de outra pessoa, explorando o 

“ser” como um todo (mente, corpo e emoções) demonstrando que 
o aprendizado e a transformação não estão somente ligados a um 

momento e tempo, mas a tudo que cada indivíduo realiza 

consciente ou inconscientemente. 

Com isso, cria-se um novo ambiente corporativo, em que o 

clima organizacional permite que as pessoas possam olhar para 

essas coisas com mais clareza e tomar suas próprias decisões. 

Utilizar essas estratégias e atuar com liderança nos grupos de 

trabalho requer um compromisso com a consecução de resultados, 

considerando o ser humano como um todo e buscando a 

potencialização do indivíduo para transformar suas intenções em 

ações que irão traduzir-se em resultados mais eficazes e 

verdadeiramente comprometidos com o perfil da empresa em que 

seus funcionários atuam diariamente, construindo desta maneira, o 

diferencial “positivo” no mundo cada vez mais exigente e 
competitivo. 

 

*** 

 

 

 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
96 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 
A inteligência emocional  

Maria Olinda Luz 

 
 

5 - Conclusão 

 

 

Para fins conclusivos, daremos destaque ao uso da IE 

associado à ênfase em perfis profissionais que desenvolvem 

habilidade de liderança também por meio do compromisso e adesão 

a projetos que não são necessariamente de sua área. Esta atitude 

construtiva visando o “todo” da empresa é considerado como uma 
aspiração ao voluntariado, pois o colaborador coloca-se à disposição 

para ajudar em atividades que não estão diretamente ligadas à sua 

função. São nestes momentos em que ficam evidenciados valores 

compartilhados e responsabilidade mútua nutridos pela cooperação 

e amizade. A base da comunidade é a sociabilidade e a 

solidariedade em que os membros de uma mesma organização 

buscam objetivos em comum independente dos laços pessoais. As 

empresas com forte senso de comunidade demonstram maior 

probabilidade de sobrevivência em um mundo de crescente 
competição. 

 A liderança só é reconhecida quando são interiorizados 

normas e valores sociais para mediar a relação com os outros, pois 

nas organizações não são as pessoas que se relacionam entre si, 

mas cargos e funções que se comunicam, incentivar as pessoas a 

participar da gestão organizacional é uma forma de utilizar a IE a 

seu favor e garantir o alcance de resultados positivos no 

desempenho, pois estes resultados estão intrinsecamente 

relacionados com a motivação dos colaboradores. 

 Espera-se que no mundo globalizado os gestores estejam 

alinhados com as oportunidades que resultam do uso no cotidiano 
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da IE na busca de relacionamentos corporativos duradouros e 

eficientes no alcance de metas, pois o sucesso da empresa está 

atualmente focado em como as lideranças exercem as funções e 

como os colaboradores reagem perante cada estilo de gestão. A 

maior participação no processo decisório e a flexibilidade da 

produção de bens e serviços requer colaboradores capacitados e 

conectados com valores humanos que garantem boa motivação e 

bem-estar. 

Destaca-se, para finalizar, o pensamento de que “o 
principal objetivo da educação é criar homens capazes de 

inventar coisas e não apenas serem meros repetidores daquilo 

que as outras gerações fizeram”.lxxvii 

Que o olhar do líder moderno possa se renovar e se 

maravilhar com a descoberta do novo, realizada, a todo momento, 
pelos profissionais que ingressam com seus talentos e iniciativas 

no mundo corporativo. É com as novas gerações que deve estar 

destacada a preocupação em oferecer-lhes melhores caminhos 

e oportunidades para que se desenvolvam plenamente e 

seguras de que estão interagindo constantemente num espaço 

real e virtual pleno de valores que se modificam rapidamente. E 

preciso saber acompanhá-los e optar pela melhor solução diante 

dos desafios propostos incondicionalmente. 

 Utilizar IE na rotina empresarial permite gerar um ambiente 

de trabalho cooperativo e permite desenvolver talentos visando o 

alcance das metas estabelecidas com a certeza de que a construção 

de um alicerce de confiança mútua é um dos pilares essenciais para 

organizações fortalecidas e de sucesso.  

*** 
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Prefácio 

 

Aprendi a valorizar a Praça XV como espaço da memória 

coletiva, estudando Turismo, em 1995, quando observei que os 

roteiros turísticos da Europa geralmente incluem e dão maior 

importância em seus percursos aos sítios históricos, como palácios, 

igrejas, monumentos e conjuntos urbanos antigos; enquanto no 

Brasil os "pacotes" de viagens pouco valorizam esses espaços 

culturais e "vendem" a imagem do Rio de Janeiro como uma cidade 

unicamente de praia, futebol e carnaval.  

Na faculdade de museologia, em 1997, desenvolvi, em grupo, 

uma pesquisa abordando a Praça XV na disciplina "Produção 

Artística no Brasil I", privilegiando apenas o aspecto arquitetônico 

colonial das edificações lá existentes, e aprendi que não é somente 

essa estrutura que traz a riqueza do local, é muito mais do que isso; 

a Praça XV guarda fatos, contos de um período romântico de nossa 

história: a monarquia brasileira. 

Em uma das aulas, assisti ao desenho animado intitulado "No 
Museu com a Turma do Charlie Brown", que trata de uma excursão 

a um museu de arte da cidade, quando, por engano, o personagem 

entra num supermercado, e o visita, simbolicamente, como se fosse 

o museu. As latas empilhadas de extrato de tomate passam a ser 

percebidas como esculturas populares, alguns pernis, como ossos 

de dinossauros e assim por diante.  

A fantasia desse desenho me lembrou a ideia do processo de 

musealização, onde o personagem exerceu o "olhar museológico" ao 

perceber as mercadorias expostas no supermercado como se fossem 

outras peças, atribuindo um outro valor a elas, imaginando-as como 
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objetos de museu, de maneira semelhante ao que acontece na 

musealização. 

Sem dúvida, a "musealização" é o processo em que o objeto 

passa a ter uma outra função, quando há uma relação estabelecida 

entre o homem e o objeto em um espaço denominado museu. Como 

mostrou o desenho de Charlie Brown, "tudo é museável", mas só 

alguns aspectos da realidade serão musealizados, isto é, serão 

"objetos de uma construção voluntaria de caráter seletivo e político." 

(Chagas, 1996, p.58). 

Foi a partir dessa compreensão geral que cheguei até este 

tema de lançar um "olhar museológico" para a Praça XV, e me 

esforcei para elaborar esta monografia. 

 

*** 
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O Olhar Museológico  
Montserrat M. Cobo

 

Introdução 

 

A oportunidade de conhecer culturalmente a Praça XV de 

novembro pode se tornar uma experiência sedutora e muito rica. 

Espaço que compreende um conjunto arquitetônico de imenso 

valor; palco de acontecimentos memoráveis da nossa história: a 

Praça XV nos faz percebê-la com outros olhos.  

Descobrir que a Igreja Nossa Senhora do Monte Carmo foi o 

local onde realizaram-se cerimônias importantes na época do 

Império, como a aclamação e a sagração de D. Pedro I, nos leva a 

um outro modo de olhá-la. Passear pelo Paco Imperial - antigo 

Palácio dos Governadores, Paco Real e prédio dos Correios e 

Telégrafos — nos remete a uma volta ao tempo. Observar o chafariz 

do Mestre Valentim, cais que serviu para o reabastecimento de 

navios e bebedouro para escravos, é uma prova atual de como era 

o passado. Do mesmo modo, o Convento do Carmo, que abrigou a 

D. Maria I, a Louca, mãe de D. João VI, o Arco do Teles e a Igreja 

da Ordem Terceira do Carmo, são edificações que permaneceram 

ao longo dos anos, e completam esse conjunto urbano.  

A Praça XV também foi palco do Dia do Fico, 9 de janeiro de 

1822, quando o príncipe regente D. Pedro declarou a população 

reunida sua intenção de ficar no Brasil contra a determinação das 

Cortes Portuguesas; foi ainda cenário da sagração de D. Pedro II 
em 18 de julho de 1841, e do dia 13 de maio de 1888 quando a 

princesa Isabel assinou a Lei Aurea abolindo oficialmente a 

escravidão no Brasil, saudando o povo de uma varanda do Paco 
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Imperial. Todos esses fatos tornaram a Praça XV um lugar de 

decisões políticas da monarquia Brasileira.  

Além do mais, único país da América Latina que teve uma 

Monarquia autóctone, o Brasil é até hoje objeto de interesse 

turístico e de muita curiosidade para os europeus. Nascido a 2 

de dezembro de 1825, Pedro de Alcântara foi o primeiro príncipe 

a nascer em território Nacional, Schwarcz (1999, p.45) confirma 

esse fato da seguinte maneira: O imperador vinha ao mundo 

antes do menino ou, parafraseando Roberto da Matta, ‘D. Pedro 
II não nasceu, foi fundado, tornou-se patrimônio nacional’, já 
nasceu como um rei autóctone.  

Devido a sua grande importância na história do Brasil, foi 

selecionado, neste trabalho, o conjunto urbano da Praça XV de 

novembro, centro da Cidade do Rio de Janeiro, para ser 
musealizado.  

É lançada uma questão no ar: até que ponto a Praça XV de 

novembro poderá ser musealizada?  

Da perspectiva aqui adotada, a Praça XV poderá ser vista 

como um polo de promoção da memória preservada (Santos, 1993, 

p.53). Espaço que reúne um patrimônio cultural tombado aberto ao 

público, posto a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, a 

Praça XV configura um cenário que poderá ser revalorizado através 

de ações culturais museologicamente orientadas. 

Como lembra Perichi (1997) foi a partir da década de 80 que 

o museógrafo se converte em produtor e cenógrafo para espaços 

de uso múltiplo. Lembrança essa que se completa na formulação 

abaixo:  

Os museus devem dar resposta aos diversos níveis de 

comunicação presentes na comunidade onde se insere, emitindo 

mensagens para os códigos comuns entre a instituição e seu 
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público, acessíveis e reconhecíveis pela maioria dos visitantes. 

(Perichi, 1997, p.40) 5 .  

O tema é importante porque favorece a um reconhecimento 

e maior valorização desse espaço, relacionando comunidade, 

patrimônio cultural e território, tanto que, após pesquisa realizada 

em arquivos, bibliotecas e outros centros de conhecimento, 

nenhum trabalho foi encontrado dando o enfoque museológico para 

o espaço urbano da Praça XV, o que torna essa monografia original.  

A Praça XV só é destacada nos textos existentes relacionada 

a livros sobre a cidade do Rio de Janeiro, seu histórico e sua 

evolução, como é o caso de Coaracy (1988) que trata de um 

capítulo sobre a Praça XV relatando acontecimentos de época, e 

Macedo (1991), que aborda a Praça XV ao tratar da história do Paço 

Imperial. Foram encontradas informações em guias de turismo do 
centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, e em matérias de 

jornais junto a subprefeitura, limitadas, porém ao aspecto 

arquitetônico e ao período colonial. Ao entrar em algumas 

bibliotecas e livrarias pedindo material informativo especifico sobre 

a Praça XV, as únicas publicações apresentadas foram as de Ferrez 

(1978) que trata, de um modo resumido e através de estampas as 

transformações urbanísticas desse espaço até 1960, terminado com 

a construção da Avenida Perimetral; e o álbum da Praça XV (1996) 

elaborado pelo IPLANRIO - Empresa municipal de Informática e 

Planejamento, composto de 8 pranchas apresentando a evolução 

sócio urbanística desse logradouro desde 1580 até 1988. 

Ao refletir sobre a problematização proposta, este trabalho 

tem como objetivo final comunicar o ponto de vista do museólogo 

sobre o interesse da Praça XV como patrimônio cultural, podendo o 

mesmo ser considerado uma pesquisa exploratória, cujos objetivos 

parciais consistem em: (a) fazer levantamento das informações e 
conhecimentos referentes ao valor histórico da Praça XV; (b) reunir 

                                                 
5 Tradução da autora. 
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e aplicar observações sobre as análises e o pensamento das novas 

tendências da museologia.  

A metodologia adotada baseou-se em fontes 

bibliográficas, revistas, folders, periódicos, ensaios, guias 

turísticos, projetos e documentos. 

O primeiro capítulo trata da construção do objeto de 

estudo, destacando a importância da Praça XV como patrimônio 

cultural da União e como bem tombado integrado ao Corredor 

Cultural do Município do Rio de Janeiro, e ainda o público ou a 

comunidade que frequenta esse espaço. 

No segundo capítulo, a Praça XV será apresentada na sua 

visão atual, destacando as ações culturais que são realizadas 

no, local.  

O terceiro capítulo trata da fundamentação teórica, em que 
são observados e reunidos os estudos das novas tendências da 

museologia como corrente de pensamento. 

***  
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Capítulo I  

 

A construção do objeto de estudo  

 

E preciso não esquecer que essa Praça foi palco de 

acontecimentos políticos e sociais memoráveis em toda a sua vida 

e em especial no século XIX, quando ali foram aclamados e 

coroados um rei e dois imperadores, faleceu a Rainha de Portugal, 

D. Maria I, e nasceu a princesa brasileira Maria da Gloria, depois 
rainha de Portugal, D. Maria II; chegaram e foram recebidos 

príncipes e cientistas a quem muito devemos; deram-se procissões 

e fessas de grande gala por ocasião do dia de beija-mão, 

casamentos e batizados, e aqui aconteceu o Fico e foi assinada a 

Lei Aurea. 

Gilberto Ferrez 

 

 

1.1 Delimitação Do Território 

 

A Praça XV está localizada entre a Rua 1° de Marco e a 

Avenida Agache (anexo 01), no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

Esta é uma área composta por edificações do período colonial que 

guardam a memória de acontecimentos ocorridos durante a 

Monarquia Brasileira. São elas: Paço Imperial, Convento do Carmo, 

Igreja Nossa Senhora do Carmo, Igreja Ordem Terceira do Carmo, 

Arco do Teles e o Chafariz do Mestre Valentim. A Praça XV abrange 
também os limites da área litorânea onde estão localizados a Doca 
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do Mercado, a estação das Barcas e as praças do Mercado Principal 

e de Marechal Ancora (anexo 02). O espaço urbano que será 

considerado neste trabalho é o mesmo chamado, em tempo 

remotos, de "Largo do Carmo", "Largo do Paço" e, finalmente, 

Praça XV de Novembro, por ocasião da Proclamação da República 

(anexo 03). 

 

Paço Imperial 
 

O Paço Imperial foi a Casa dos Governadores de 1743 a 1763; 

Palácio dos Vice-Reis de 1763 a 1808; Paço Real de 1808 até o dia 

da Independência; Paço Imperial, da aclamação do Imperador até 

15 de novembro de 1889 e sede da Repartição dos telégrafos até 

1985, quando se tornou Centro Cultural (anexo 04).  

O Paço foi construído em 1743, durante o governo de Gomes 

Freire de Andrade, o Conde de Bobadela, sob o comando de José 
Fernandes Alpoim para servir de residência aos governadores da 

capitania. O local abrigou antes os armazéns do Rei D. João VI e a 

Casa da Moeda. É importante ressaltar que este monumento serviu 

como base de desenvolvimento da Praça XV de novembro, junto 

aos outros monumentos que surgiram ao seu redor, passando a dar 

vida e uma função social ao centro do Rio de Janeiro.  

Era o Paço, porém, sede oficial da corte. Ali estavam 

situados a sala do Trono, os salões de recepção, vastos e 

luxuosos, além das salas do Conselho e outras dependências. 

Ali se realizavam as cerimonias oficiais e todos os atos solenes, 

de acordo com um rígido protocolo. Dali saiam os soberanos, 

nas ocasiões de gala, para os atos públicos a que houvessem 

de comparecer, como a instalação do Parlamento, as revistas 

de tropas, as inaugurações solenes (COARACY, 1988, p.50).  
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Convento do Carmo 
 

Construção de 1590, foi a principal edificação do período 

colonial. Com a vinda da família Real Portuguesa para o Rio de 
Janeiro (1808), o Convento foi requisitado pelo príncipe regente D. 

João para servir como residência à rainha Dª Maria I, a Louca. Foi 

anexado ao Paço Real, atual Paço Imperial e, hoje em dia, abriga a 

Escola Técnica da Faculdade Cândido Mendes. Em sua lateral, 

encontra-se uma placa com os seguintes dizeres:  

“Pelas janelas deste prédio faziam-se ouvir as 

manifestações de demência de Da Maria I, a Louca, que a 

partir da chegada da corte portuguesa em 1808, instalou-

se onde era o Convento do Carmo, logo interligado por um 

passadiço (anexo 05) à residência do Príncipe Regente D. 

João, o então Paço Real. Em 1902, passou a funcionar 

a 1ª Academia de Comércio do Rio de Janeiro, fundada pelo 

Conde Mendes de Almeida”. 

 

Igreja Nossa Senhora Do Carmo Da Antiga Sé  
 

A Igreja Nossa Senhora do Carmo, antiga Catedral 

Metropolitana fica situada na atual Rua 1° de Marco, em frente à 

Praça XV de Novembro. Em 1808, com a chegada da família Real 
Portuguesa, a Igreja ainda não estava concluída. Nesse período, a 

Sé se achava instalada na Igreja do Rosário, e para ali se dirigiu o 

rei D. João, em procissão solene, logo após o desembarque. 

Celebrou-se o Te-déum de ação de graças pelo feliz término da 

viagem. Mas, em junho do mesmo ano, o regente determinou a 

transferência da catedral para a capela Real, ou seja, a Igreja do 

Carmo. Sua decoração no interior é de rara beleza. Possui o 

revestimento de talha dourada, datado de 1785, atribuído ao 
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Mestre Inácio Ferreira Pinto. O estilo é rococó. Ha um painel 

existente junto ao altar, representando Nossa Senhora do Carmo 

entre nuvens, com os santos fundadores da Ordem, obra do pintor 

Antônio Parreras.  

Durante o século XIX, a igreja de Nossa Senhora do Carmo 

foi o palco das fessas religiosas mais importantes do Império, e até 

1976 abrigou as manifestações de fé oficiais da cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

Batizados, casamentos e exéquias de príncipes ali se 

realizaram como decorrência da sua qualidade de Capela Real 

e Imperial. Todas essas cerimonias eram cercadas de 

pompas que impressionavam a imaginação do povo e 

concorriam para a prestigio da monarquia. (Coaracy, 1988, 
p.49)  

 

Igreja Ordem Terceira Do Carmo  
 

Também conhecida como Ordem Terceira de Nossa 

Senhora do Monte Carmo (ou Monte Carmelo), foi fundada em 

1648. A princípio, a ordem usava a capela do convento até que, 

em 1754, construiu-se no terreno atual do templo a Igreja da 

Congregação, solenemente sagrada em 1770. É interessante 

notar que nas dependências do pavimento desta igreja, 

arranjadas parcialmente como Museu, encontram-se peças de 

grande valor artístico e histórico, como numerosas pinturas, 

pratarias, imagens, móveis, objetos de culto e um valiosíssimo 

andor de Nossa Senhora do Carmo. (Telles,1965). 

 

  Arco Do Teles 
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Em sua origem, servia de passagem para o então Beco do 

Comércio. O Arco compunha um conjunto de três prédios contíguos 

que pertenciam a uma conceituada família: os Teles de Meneses. 

Essas casas localizavam-se em frente a residência dos Vice-Reis. 

No antigo sobrado, instalou-se o Senado da Câmara entre 1757 e 

1790. Infelizmente, ocorre um violento incêndio, destruindo o 

arquivo municipal que lá se encontrava. Tal fato aconteceu em 20 

de julho em 1790, acarretando a perda de documentos importantes 

para a comprovação de posses de territórios. (Anexo 06).  

 

O percurso através do arco e da travessa é privilegiado: 

permite uma percepção direta da atmosfera do Rio de Janeiro 

antigo, da cidade portuguesa com seus becos estreitos calçados 

de pedras (...) insinuando padrões de construção de outros 
tempos. (GUIA... 1990, p. 160) 

 

 Chafariz Do Mestre Valentim  
 

Também chamado Chafariz da Pirâmide, foi erguido por 

ordem de D. Luís de Vasconcelos e Souza em substituição ao que 

fora construído em 1750.  A construção desse chafariz de linhas 

artísticas foi supervisionada por Mestre Valentim por volta de 1780. 

0 seu formato é o de uma torre de quatro faces, sobre a qual 

repousa uma pirâmide de base quadrangular, que trazia, outrora, 

as armas portuguesas em mármore. (GUIA…1990).  

 

  1.2 A Trajetória  

 

Esta Praça tem mudado tanto de proporções como de nome, e ainda 

mais vezes de nome do que de proporções. (Macedo, 1991, P.23).  
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Através dos escritos de Ferrez (1978), Macedo (1991) e 

Coaracy (1988), ao tratarem sobre a Praça XV, observam-se 

inúmeras transformações e denominações da atual Praça XV de 

Novembro. Segundo Ferraz, este local se chamou sucessivamente 

Terreiro Do Ó, Terreiro Da Polé, Terreiro Do Largo Do Carmo e, 

finalmente, Largo Do Paço. Para Macedo, suas denominações 

foram: Praia Da Senhora Do Ó, Lugar Do Terreiro Da Polé, Praça Do 

Carmo, Terreiro Do Paço e por último Largo Do Paço. De acordo 

com Coaracy, seus nomes foram Praia Da Piaçaba, Terreiro Da Polé, 

Largo Do Paço, Praça Dom Pedro II e finalmente Praça XV de 

Novembro. 

Essas denominações são atribuídas aos vários momentos 

pelos quais passou esse território. O início de sua história se dá 

juntamente com a transferência da cidade para seu espaço, que era 
uma terra rica, denominado à época "Várzea Nossa Senhora Do Ó". 

Pelo que se sabe, são duas as primeiras edificações da Praça XV De 

Novembro: uma ermida e uma casa de romeiros, no mesmo local 

onde, em 1761, veio a ser construída a igreja de nossa senhora do 

Carmo. A terceira edificação do território da Praça XV, o Convento 

do Carmo, foi concebida pelas carmelitas em 1590 e construída ao 

lado da pequena igreja que então estava aos seus cuidados. Parte 

dessa construção sobreviveu até os nossos dias e abriga a escola 

técnica da faculdade cândido Mendes.  

Para que se tenha uma ideia da importância desse 

Território, nota-se que o ambiente ali constituído era de poder e 

autoridade colonial tanto que em seu centro foi erguido um 

pelourinho como símbolo da justiça da Metrópole 

(COARACY,1988), para tornar público o martírio e o sofrimento 

dos condenados tratados com muita violência. 

É interessante notar que o espaço livre encontrado hoje na 
Praça XV nunca foi ocupado por edificação alguma, tendo sido 

sempre um largo defendido pelos carmelitas como área do 

Convento, constituindo um “rossio”.  
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(..) "rossio" quer dizer largo que não se pode edificar, e é 

franqueado ao use comum da população. (BARDY, 1965, p. 70) 

Dessa maneira, quem realmente saiu beneficiada foi a cidade, 

pois ganhou a sua primeira praça, que seria, em breve, o Largo do 

Paço, o mais importante cenário e palco da história carioca e do 

Brasil. Enquanto o contorno do Território da Praça XV vai se 

delimitando, se verifica a transferência do prédio da casa da cadeia, 

em 1639, para o local onde hoje se encontra o Palácio Tiradentes, 

confirmando a importância política dessa área à época. 

Transferência esta que for a provocada pelos reclamos dos “oficiais 
da Casa do Conselho ou Câmara”.  

Desta forma se observa um crescente desenvolvimento 

tornando o território da Praça XV como a única área de passagem 
para o porto e o local mais importante do período colonial. Apesar 

da presença dos órgãos de fiscalização e defesa colonial, essa área 

portuária foi muito utilizada para o comércio livre, 

 ‘Onde negros quitandeiros vendiam frutas, hortaliças e 
aves; circulavam pescadores, mercadores de escravos, 

atravessadores, traficantes e contrabandistas’ (Ferrez, 1978, 

p´qg.12).  

 

Com a presença urbana, erguem-se as Igrejas Nossa Senhora 

do Carmo e Ordem Terceira do Carmo, e em 1743, com a 

construção do que será o Paço Imperial, esse espaço passa a ser 

centro de movimento da cidade.  

Em 1789 foi remodelado o Largo do Carmo e construído um 

novo cais, traçado pelo engenheiro militar Jacques Funck. Nesse 

local, implantou-se o chafariz de Mestre Valentim, que encontramos 

até os dias atuais, e que teve um papel muito importante para a 
sociedade dessa época.  



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
119 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

“Era onde havia o convívio de vários grupos da hierarquia 
colonial, servia como bebedouro para os navios, boca para lavar 

roupa ou mesmo campo cenário para os refrescantes passeios 

vespertinos das senhoras de bem do governador, tornando-se 

assim o coração dessa cortesã cidade” (Coaracy, 1988, pág.73).  

 

Dom João se transferiu com a família real, com sua mãe 

doente Maria, sua esposa Dª Carlota Joaquina, seus filhos, a 

princesa Maria Teresa e o príncipe Dom Pedro, e toda a corte ao 

Brasil.  

A corte instalou-se basicamente nos edifícios públicos e 

residenciais situados na atual Praça XV de Novembro, pois a cidade, 

até então, girava em torno dessa praça. A Casa dos Vice-reis, atual 

Paço Imperial, transformou-se em residência de ª Maria I e suas 
damas; e na Casa da Câmara e cadeia, atual Palácio Tiradentes, 

foram acomodados os serviçais (anexo 07).  

 

1.3 A Importância Histórica  

 

A referência do território da Praça XV na história do Brasil é 

obrigatória e tem destaque maior no período da Monarquia 

Brasileira. Chamada “Largo do Paço”, aquele território se 
configurava, então, como sede oficial da corte, onde a edificação 

que mais se destacava era o Paço da cidade:  

Local de despachos, de recepções oficiais, dos acontecimentos 

solenes (...). Dali saia o soberano para os atos públicos (...): a 

instalação do Parlamento, as revistas de tropas, as inaugurações 

pomposas (Schwarcz 1999, pág. 211).   

        

O ambiente que os historiadores observam nesse espaço nada 

tem de rotineiro ou obscuro, mas aparece envolto numa cortina de 
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magia e espetáculo, exaltando os eventos ali realizados e retidos na 

memória histórica:  

 

Os momentos em que a monarquia se mostrava com 

todos os seus símbolos de poder e prestígio tinham como 

cenário inevitável o Paço da Cidade. Assim, o Dia do Fico, as 

sagrações dos dois imperadores, a assinatura da Lei Áurea, os 

cortejos de batismos, missas e Te-déuns, aniversários, 

casamentos e funerais dos membros da família imperial, enfim, 

as ocasiões de gala (...) poderiam ficar eternizadas, pela força 

do impacto, na mente dos espectadores que se amontoavam 

pela rua para assistir à mágica do espetáculo, e assim reforçá-

la. Se o luxo interior era às vezes pequeno, a encenação 

sobrepunha-se ao acanhado do local (Scwarcz, 1999, pág. 
211).  

 

 Pode dizer que, na Praça XV, se reflete o próprio sistema 

político da monarquia brasileira, o qual é diretamente ligado à elite 

carioca que cerca a realeza (ibid. pág. 22).  

Além disso, essa importância histórica fica ressaltada ao se 

constatar que a configuração atual preservada dessa praça, como 

conjunto urbano tombado, é praticamente a mesma daquela época, 

que está retratada na obra de Debret datada de 1825 (anexo 08). 

Ou seja, existe hoje o cenário histórico necessário para reconstituir 

o ambiente que a elite e a realeza frequentavam, sobretudo para 

revalorizar os quatro principais eventos daquela época: o Fico, as 

sagrações dos dois imperadores e a assinatura da Lei Áurea.  

 

O Dia do Fico 
 

Abordando o perfil que a Praça XV esconde no século XIX, 

deve lembrar o célebre Dia do Fico. 
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A expressão fervorosa do “Fico”, exclamada por Dom Pedro 
I, em 9 de janeiro de 1822, por volta do meio-dia, foi um episódio 

decisivo para a Independência, que mudou a história do Brasil, 

e não haveria lugar mais marcante para esse evento senão o 

então chamado Paço da Cidade, hoje a movimentada Praça XV. 

Na descrição abaixo, pode observar a sequência inicial do ato da 

declaração do Fico: 

 

Às dez horas da manhã deste dia 9, enviou o Senado da 

Câmara o seu procurador ao Príncipe, pedindo-lhe uma 

audiência. Este, marcou-a para meio-dia, e, às onze horas, o 

Senado saiu do consistório da Igreja do Rosário, onde se reunia, 

e, acompanhado dos homens bons, que tinham andado na 

governança da terra, e de muitos cidadãos, caminhou 
processionalmente para o Paço da Cidade (Rodrigues 1975, 

pág. 205). 

 

Sabe-se que a presença do Presidente do Senado da Câmara 

foi fundamental para trazer a ameaça da Independência à 

consideração do Príncipe:  

Senhor, a saída de Vossa Alteza Real dos Estados do Brasil será 

o decreto fatal que sancione a Independência deste Reino. Exige, 

portanto, a salvação da pátria que Vossa Alteza Real suspende a 

sua ida (...) (ibid. pág. 205).  

 

O resultado dessa importante e impetuosa fala foi o que 

impeliu o então Príncipe Regente a proferir a célebre sentença, que 

o próprio narra em sua carta para seu pai Dom João VI:   

 “Eu respondi o seguinte: ‘como é para o bem de todos e 
felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico’. ‘O 
presidente do Senado assim o fez e o povo correspondeu com 

imensos vivas, cordialmente dados a Vossa Majestade, a mim, à 
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união do Brasil a Portugal e à constituição; depois de tudo 

sossegado, da mesma janela em que estive para receber os vivas, 

disse ao povo: ‘agora só tenho a recomendar-vos união e 

tranquilidade’. E assim findou este ato. (...)”  

 

Vê-se claramente que o Paço da Cidade participa dos 

momentos mais emotivos da nação. Da mesma em que os “bons 
homens da Câmara”, os brasileiros de hoje também podem 
‘caminhar processionalmente para o Paço da Cidade’ e, ao cruzarem 
o caminho do espaço da Praça XV, também poderão contemplar a 

“janela” que serviu de elo entre a elite carioca e a realeza, a 
abertura que uniu e une até hoje as emoções daqueles que 

apreciam o passado de dentro do atual prédio do Paço Imperial. 

(Anexo 09)  

 

A Aclamação de Dom Pedro I 
 

A festa de aclamação de Dom Pedro I, em 12 de outubro de 

1822, foi o ato que atestou o Grito do Ipiranga, de 7 de setembro 

do mesmo ano, selando a Independência do Brasil.  

Sabe-se que a sequência inicial desse ato tem lugar no dia 10 

de outubro, com a escolha e a aprovação da data do 12 de outubro, 

resolvida pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro em acordo com 

as Câmaras das diversas províncias brasileiras. Na mesma reunião 

daquele dia 10, ficou decido também que o Senado e os 

Procuradores das diversas Câmaras aclamariam em público o 

Imperador.  

Os historiadores contam que a festa durou seis dias, 

celebrando-se também os 24 anos de idade de Dom Pedro. Foi 

grandiosa, estando a cidade toda enfeitada, inclusive com a 

colocação de cinco arcos triunfais, bandas e coretos de música, 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
123 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

segundo o plano de Debret, tendo sido o Paço reedificado, 

pintado, adornado e atapetado.  

A sequência do ato no dia 12 começa pelas dez, quando 

chegaram ao Largo do Paço:  

Sua Majestade e Dª Leopoldina, acompanhados da 

Princesa Maria da Glória, precedidos da guarda de honra, 

composta de paulistas e fluminenses, batedores, soldados e três 

moços de estribeira, sendo um índio, outro mulato e o terceiro 

negro. (Rodrigues, 1975, pág. 257)  

 

Logo em seguida, após receberem as saudações dos espectadores, 

Sua Majestade e a Princesa, os ministros e secretários dirigiram-se 

para a varanda do Paço, assim como o Senado da Câmara, com seu 

estandarte. (Ibid. pág.258)  

Foi nesse momento que o Presidente do Senado da 

Câmara, José Clemente Pereira discursou, dirigindo-se a Dom 

Pedro e sustentando em sua fala que era legítima a atitude de 

declarar a Independência e que, se fosse questionado, o Brasil 

responderia o seguinte:  

          Sou livre, não sou patrimônio de Portugal; não quero 

permanecer por mais tempo unido a ele: é esta a minha vontade 

soberana (...). (Ibid. pág. 257) 

 

Sustentou ainda o orador que o Brasil defenderia sua 

independência e, aclamando o Imperador, que o Brasil também ...  

... quer que a sua forma de governo seja a de um Império 

Constitucional, Hereditário na Família Reinante de Vossa 

Majestade Imperial, conservando sempre V.M. Imperial e seus 

augustos sucessores o distinto título de Defensor Perpétuo do 

Brasil. (Ibid. pág. 258)  
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Tendo sido concluída a fala do Presidente do Senado da 

Câmara, foi a vez de Dom Pedro pronunciar-se, tendo dito o 

seguinte:  

Aceito o título de Imperador Constitucional e Defensor 

Perpétuo do Brasil, porque tenho ouvido a meu Conselho 

d’Estado e Procuradores Gerais e examinado as representações 
das Câmaras das diferentes províncias. Estou intimamente 

convencido que tal é a vontade geral (...). (Ibid. pág. 258)  

 

Em seguida, houveram as salvas de artilharia e os vivas à 

Religião, ao Imperador, à Imperatriz, à Independência, à 

Assembleia Constituinte. (Op. Cit.)    

Contam ainda os historiadores que, ao fim do ato, houve desfile 

da tropa, e formou-se um grande cortejo, saindo do Paço e 
seguindo para a Capela Imperial; a Imperatriz ia de carruagem e 

D. Pedro ia a pé.  

 

Sagração e Coroação de Dom Pedro I         
 

O evento da sagração e coroação de D. Pedro I foi realizado 

no dia 1º de dezembro de 1822. Sua preparação começou em 30 

de novembro, quando foi organizado um grupo que anunciou à 

população as fessas da coroação.  

Contam os historiadores que esse grupo foi composto de uma 

comissão do Senado da Câmara, de funcionários eleitos, de oficiais 

de justiça, uma banda de música e uma guarda de polícia. Esse 

grupo percorria em cortejo as ruas e praças da cidade, parando 

para que um dos oficiais lesse uma proclamação anunciando a 

solenidade. Outra comissão organizou o cerimonial. Desta 

participaram o ministro do Império José Bonifácio e o Bispo 

Capelão-Mor Dom José Caetano da Silva Coutinho. A novidade é que 

a cerimônia não era do estilo da antiga Corte portuguesa, cuja praxe 
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limitava-se à Aclamação; mas seguia o estilo dos imperadores 

romano- germânicos, mais complexa e requintada, cabendo ao 

Imperador “cortar o ar com a espada”.  

A sequência do ato de sagração e coroação, no dia 1º de 

dezembro, começa depois que a comitiva imperial chegou ao Paço 

da Cidade, às dez horas, o qual estava todo enfeitado e adornado, 

como as Capelas e as Igrejas. Aliás, a cidade estava toda decorada, 

como havia estado na festa da Aclamação, inclusive com os seis 

arcos do triunfo emoldurando o percurso da comitiva imperial até 

chegar ao Paço da Cidade, onde a solenidade começa.  

Às onze estava organizado o cortejo que acompanharia D. 

Pedro a pé, do Paço à Capela, onde se realizaria a cerimônia. 

(Rodrigues, 1975, págs. 269-70). 

A visão desse cortejo configura um espetáculo à parte, que 
fornece bem a medida da importância atribuída ao acontecimento 

e suas expectativas grandiosas. Havia ...  

...uma banda de música formada por alemães vindos a 

convite de Dª Leopoldina; várias personalidades tinham sido 

nomeadas para desempenhar funções definidas, sendo que 

uma levava a coroa, outra o cetro, outra a espada; esta, o 

manto (em forma de poncho de veludo verde, com folhas e 

frutos de palmeiras bordadas a ouro), aquela o estandarte ou a 

insígnia. (Ibid. pág. 270) 

 

Às doze horas começou a cerimônia religiosa de sagração:  

 

Na Capela-Mor estava o trono da mesma altura do sólio 

do Bispo (...). As tribunas estavam ocupadas pelos cônsules da 

Inglaterra, da França, Estados Unidos (...). A cerimônia é lenta, 

aparatosa, solene. Dom Pedro, logo no começo, ajoelha-se e 
presta o juramento, redigido em latim e lido pelo ministro da 
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Justiça, igualmente de joelhos, e à esquerda do Imperador. 

(Ibid. pág. 270) 

 

A cerimônia religiosa com todas as suas partes se estenderá 

até a uma hora e meia da tarde. Sua sequência compreende, após 

o juramento prestado por D. Pedro – que põe solenemente as mãos 

sobre o missal – os seguintes momentos:  

Regressa ele ao camarim, reveste-se de uma túnica de seda 

verde, volta ao altar-mor, assiste às súplicas, à litania, às preces 

do capelão, que lhe administra os santos óleos; assiste depois à 

missa pontifical e, finda esta, recebe do capelão-mor a espada, 

cinge-a, erguendo-se, e simbolicamente maneja-a golpeando o 

espaço. (Op. Cit.) 

 

A sequência da coroação 
 

Tal foi a cena ou gesto que encerra o rito da sagração do 

Imperador. A partir desse ponto, vem a sequência da coroação, 

em que o Capelão-Mor tem que pegar a coroa em cima do altar e 

vir coloca-la na fronte do Imperador, fazendo-se secundar pelos 

bispos assistentes e dizendo em latim a frase “recebe a coroa do 
Império”. Da mesma maneira, cabe ao capelão tomar o cetro e 
passa-lo ao Imperador, o que é feito ao proferir a sentença 

“recebe a vara da virtude”. Em seguida, vem o procedimento final 

dessa coroação, em que, já revestido de todas as insígnias 
soberanas, D. Pedro, proferindo a fórmula da entronização, toma 

assento no trono imperial, ouvindo-se, logo em seguida, o “Te 
Deum Laudamos” (Rodrigues, 1975). Assim vê-se que a ordem é 

sagração, coroação e entronização. 

Mas a sequência da cerimônia religiosa não se encerra aí: há 

leitura do evangelho, o sermão do notável Frei Sampaio, que já 
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havia falado na Aclamação, seguindo-se as demais partes da 

liturgia: a oferenda, o incenso, a comunhão.  

A sequência do ato solene compreende ainda a manifestação 

do Ministro da Justiça, que se volta para os espectadores – no corpo 

da Igreja, depois da liturgia – e lê em voz alta a fórmula do 

juramento imperial, cuja tradução do latim é a seguinte:  

Eu, Pedro I, pela graça de Deus e unânime vontade do 

povo, feito Imperador do Brasil e seu Defensor Perpétuo juro 

observar e manter a religião Católica Apostólica Romana. Juro 

observar e fazer observar constitucionalmente as leis do 

Império. Juro defender e conservar com todas as minhas forças 

a sua integridade. Assim Deus me ajude, e estes santos 

evangelhos. (Rodrigues, 1975, pág.270)  

 

Logo depois é anunciado pelo “rei d’armas”, do adro da 
capela...  

...as três vozes do estilo ‘Imperial, Imperial, Imperial. Pelo 

nosso muito alto e poderoso Senhor e Imperador Dom Pedro I’, 
que são repetidas pelos presentes ao som das fanfarras e de 

todas as bandas de música militares postadas na Rua Direita e 

no Largo do Paço. (Ibid. pág. 271)  

 

A sequência final  
 

O fim do ato solene é, então, proclamado pelo alferes-mor. 

Barão de Itanhaém:  

O muito Augusto Imperador D. Pedro I, Imperador 

Constitucional e Perpétuo Defensor do Império do Brasil, está 

coroado e entronizado. Viva o Imperador! (op. cit)  
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Em realidade, a sequência final do ato solene compreende 

também o repicar dos sinos, as descargas e as salvas, e só acabará 

depois do retorno ao Paço da Cidade:  

D. Pedro e seu cortejo voltaram ao Paço, agora 

acompanhados pelo bispo e todos os demais e o cabido e, na 

sala do trono, onde se assentou admitiu à sua presença o 

Senado da Câmara do Rio de Janeiro, e foi pelo Ministro da 

Justiça lida a ata do juramento de D. Pedro I e por ele assinada 

(op. cit) 

 Finalmente, o encerramento da solenidade foi anunciado, 

dando ensejo ao beija-mão e, a seguir, ao hino nacional, após o que 

D. Pedro retirou-se. Os festejos duraram três dias e três noites.  

 

Sagração de Dom Pedro II 
 

 Não resta dúvida de que a sagração de D. Pedro II, aos 
quinze anos de idade, em 18 de julho de 1841, foi o grande evento 

que imortalizou o território da atual Praça XV. Segundo os 

estudiosos, as fessas oferecidas a D. Pedro I não se aproximam 

nem de longe ao que se viu nessa ocasião, pela riqueza do ritual e 

a força de divulgação demonstradas.  

Essa sagração do segundo imperador – D. Pedro II foi 

aclamado aos seis anos de idade – causou muita admiração e forte 

impressão entre os europeus, pelo luxo ostentado em mobiliário de 

toda a espécie; sobretudo pelo bom gosto e dignidade, como se vê 

na correspondência do Barão Daiser ao Príncipe de Metternich, 

retratando todo o fascínio do Barão pelo panorama no território do 

Largo do Paço:  

O golpe de vista no momento em que o Imperador 

se apresentou ao povo da balaustrada da varanda era 

magnífico e possivelmente incomparável por causa da 

natureza do local (...), o sol estava deslumbrante e o mar 
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calmo e belo, na sua cor de veludo celeste. (Schwarcz, 

1999, pág. 83) 

 

 A varanda contemplada pelo Barão Daiser, no texto acima, 

também chamada “Varanda da Coroação”, era a imponente 

edificação erguida provisoriamente no largo do paço, especialmente 

para a sagração de D. Pedro II, sob a direção de Manuel de Araújo 

Porto Alegre, ocupando a mesma posição da que fora erguida para 

a Aclamação de D. João VI (Coaracy, 1988). Era um edifício amplo 

e espaçoso que se estendia no espaço entre o edifício do Paço e a 

Capela Imperial, fazendo ligação entre esses dois prédios. 

Além de dois pavilhões, tinha essa Varanda da Coroação uma 

imponente parte central chamada significativamente “Templo”, 
onde apareceu o Imperador coroado, causando forte impressão ao 
Barão Daiser, tendo sido nos dois pavilhões desse prédio que 

ocorreu a grande ceia para os 1200 convidados do baile de gala, 

que se sucediam às mesas com oitenta talheres, no dia 24 de julho, 

o último dos nove dias de fessas. (Schwarcz, 1999)  

A organização dessas fessas foi divulgada em um livreto de 

dez páginas distribuído pela corte. As sequências são as seguintes: 

no dia 16 de julho, ocorreria a entrada do Imperador no Paço da 

Cidade, ao meio-dia, num cortejo que envolvia milhares de pessoas, 

incorporadas em ocasiões precisas do percurso, em posições e 

atitudes minuciosamente descritas, cada uma com sua função e seu 

instante de glória:  

Piquetes, alas de cochetes, marchas, carruagens 

arqueiros, girândolas, tiros e salvas que estrondeariam em 

momentos predeterminados, tudo se fazia instrumento para a 

atenção, a atração, a sedução e, porque não? Para a 

intimidação. (Schawrcz, 1999, pág. 73). 
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 Quanto à sagração, que aconteceria no dia 18 de julho, 

haveria igualmente um cortejo acompanhando o jovem Pedro até a 

Capela Imperial e toda a cerimônia:  

Abundam os signos, os símbolos; as insígnias surgem 

entre elas formadas pelos grandes do Império, os gentis-

homens e os veadores, carregadas com pompa e 

ostentação pelos porta-insígnias. (op. cit)  

Notável era o arsenal de símbolos que passaram a representar 

p Império e estavam integrados à cerimônia:  

(...) o manto do fundador do Império, a espada 

imperial do Ipiranga, a Constituição do Império, as 

oferendas, o globo imperial, o anel e luvas, a mão da 

Justiça, o cetro, a espada do Imperador, a coroa (...). E 

ainda estandarte, pálio, armas bandeiras e o hinos da 
Independência e o do Imperador, as continências, as 

entoações em latim, tudo surgindo, acontecendo e soando 

com absoluta precisão (Ibid. pág. 74). 

Quanto à cerimônia propriamente dita, seguiu o modelo 

considerado recente à época e adotado por Carlos X, em que o 

antigo juramento cede lugar ao compromisso pleno da Constituição, 

realizando-se a unção da maneira seguinte:  

O arcebispo passou a ungir o soberano nos pulsos, no 

braço direito, nas espáduas, prolongando-se o ato de onze e 

meia da manhã até as duas horas da tarde. (Ibid. pág.82) 

 Tudo correu conforme previsto e dentro dos tempos 

próprios, parecendo uma autêntica sagração europeia, não fosse a 

cor mais morena das pessoas e a pobreza do ambiente, tão bem 

disfarçada. Quanto ao resto, cabe notar que foi no Paço o momento 

em que o orador oficial do Senado, José Martiniano de Alencar, 

pronunciou o seu discurso perante Sua Majestade Imperial em 
louvor de sua sagração e coroação:  



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
131 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

Estavam todos reunidos no Paço da Cidade e coube ao pai 

do futuro literato indianista resumir o teor ao mesmo tempo 

sacro e profano da cerimônia a que todos assistiam. (Ibid. 

pág.82) 

Finalmente, o calendário dos dias subsequentes foi 

devidamente cumprido:  

(...) o dia para receber as felicitações, a noite das iluminações, 

a visita ao teatro de São Pedro de Alcântara, o baile. (Ibid. pág.74)  

Esse grande baile de gala, realizado em 24 de julho de 1841, 

aconteceu no Paço da Cidade, com os convidados chegando desde 

as cinco horas da tarde e o Imperador às oito da noite, 

acompanhado de suas irmãs e dignitários do Paço. Esse baile só 

terminaria às duas horas da madrugada e, com ele, se encerrariam 

também as fessas da coroação de D. Pedro II. (Schwarcz, 1999).  

 

1.4 Patrimônio Cultural  

 

A palavra preservação (do latim preservaroe) significa ver 

antecipadamente o perigo, o risco. No caso do Patrimônio 

Cultural: ver antecipadamente o perigo de destruição e buscar 

evitá-lo através de medidas adequadas. O perigo maior e 

inevitável que paira sobre todo o conjunto de bens culturais é a 

sua própria morte. Neste caso, a preservação buscará não lutar 

contra o inevitável, mas apenas prolongar a vida útil do bem 

cultural e com isso projetá-lo no devir. (Chagas, 1996, p.51). 

 

O espaço da Praça XV de Novembro é um bem tombado 

pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seu número de 

processo de tombamento é 1.2.1.3. – T – 86. Livro histórico vol. 

2, fl.15/16 nº de inscrição 531 – 14/03/1990. Livro Belas Artes 
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vol. 2, fls. 19/20, data 14/03/90 – inscrição nº598. Livro 

arqueológico nº 106, fl. 63/65.  

O conjunto arquitetônico que circunda a Praça XV de 

Novembro também faz parte do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, conforme se pode verificar no seguinte:  

 

Prédio da Praça XV de Novembro nº 32 

Denominação: Prédio Praça 15 de Novembro – Arco dos Telles 

Processo: 055- T – 38  

Livro Belas Artes – vol. 1, fl. 31, inscrição 177 – data 

15/07/1938  

 

Prédio da Praça XV de Novembro nº 34 

Denominação: Arco dos Telles  

Processo: 056 – T – 38   

Livro Belas Artes vol. I, nº de inscrição 206 – data 10/08/1938 

– fl. 36 

Livro Histórico vol. I – inscrição nº 99, fl. 18 – data 

10/08/1938  

 

Arco dos Telles  

Denominação: Arco dos Telles – Beco do Comércio   

Processo: 99 – T – 38  

Livro Belas Artes – vol. I, fl. 28, nº de inscrição 64 – data 

30/06/1938 

 

Casa da Praça XV de Novembro nº 101 

Denominação: Academia do Comércio  

Processo: 689 – T – 62  



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
133 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

Livro Histórico: vol. I, fl. 60, nº de inscrição 375 – data 

21/07/1964  

 

Catedral Metropolitana – atual igreja de Nossa Senhora do 

Carmo  

Processo: 311 – T – 41  

Livro Belas Artes vol. I, fl. 55, nº de inscrição 253 – data 

16/01/1942  

 

Igreja da Ordem Terceira de N. S. do Carmo R. J. 

Denominação: Igreja de N. S. do Carmo 

Processo: 24 – T – 38  

Livro Belas Artes vol. I, nº de inscrição 28 – fl. 06 – data 

20/04/1938 

Livro Histórico: nº de inscrição 13 – fl. 04 – data 20/04/1938  

 

Chafariz do Mestre Valentim 

Processo: nº 101 – T e nº 154 – T   

Livro Histórico: nº de inscrição 25 – fl. 06 – data 11/05/1938  

 

Para compreender essa situação do conjunto arquitetônico 

que rodea a Praça XV de Novembro, como bem tombado, cabe 

observar algumas noções de Legislação sobre Patrimônio.  

De acordo com a Lei nº 378, de 15 de janeiro de 1937 – 

capítulo III, seção III – que diz respeito aos serviços relativos a 

Educação, o art.46 cria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional.  
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§ 1º O Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional terá, 

além de outros órgãos que se tornem necessários ao seu 

funcionamento, um Conselho Consultivo. (Coelho, 1992, pág. 119)  

O Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 organiza a 

proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Art.1º Constitui o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o 

conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público, quer por seu excepcional 

valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

(Coelho, 1992, pág. 119). 

O Decreto nº 66.967, de 27 de julho de 1970, cria o IPHAN – 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

A Lei nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975, dispõe sobre o 

tombamento de bens do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) 

Art.1º O tombamento de bens no Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), previsto no decreto-lei nº 25, 

de 30 de novembro de 1937, dependerá da homologação do 

Ministro de Estado da Educação e Cultura, após parecer do 

respectivo Conselho Consultivo. (Coelho, 1992, p.143).  

 Decreto nº 84.198, de 13 de novembro de 1979 cria, na 

estrutura do Ministério da Educação e Cultura, a Secretária do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por transformação 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e dá outras 

providências.  

 

Art. 1º “Fica decretado, na estrutura do Ministério da 
Educação e Cultura, como órgão central de direção superior, a 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

por transformação do Instituto do Patrimônio do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão 
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autônomo instituído pelo decreto nº 66.967, de 27 de julho de 

1970. (Coelho, 1992, pág. 145) 

 A fim de entender as diversas denominações do que é hoje 

o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que também já foi 

Serviço em 1970, e ainda tendo sido Secretaria, subsecretaria e 

outros, cabe transcrever a cronologia que me foi gentilmente cedida 

pela historiadora Mª José Silveira Soares, do IPHAN. 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Evolução Institucional  

!936 – O serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN) funciona em caráter experimental.  

1937 (13.01) – Ocorre a oficialização do serviço.  

1937 (30.11) – Promulgação do Decreto Lei nº 25: organiza 

a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

1946 – O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
é transformado em Diretoria (DPHAN).  

1970 – A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

é transformada em Instituto (IPHAN)  

1979 – Criação de duas entidades: 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por 

transformação do IPHAN;  

Fundação Nacional Pró-Memória.   

1981 – Com a criação da Secretaria da cultura, a SPHAN se 

transforma em Subsecretaria.  

1985 – Cria-se a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e extingue-se a Secretaria de Cultura.  

1990 – Criação do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 

– IBPC, como órgão sucessor legal da SPHAN / Pró-memória.  

1994 (09.09) – Diário Oficial – Através da Medida Provisória nº 

610, o IBPC passa a denominar-se Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN. 
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Entre a preservação e o tombamento há uma diferença: 

Preservação é toda e qualquer ação do Estado que vise conservar a 

memória de fatos ou valores culturais de uma nação (Castro, 1991, 

pág. 05) 

Observa-se que o tombamento não é o único instrumento 

legal de preservação. A Constituição de 05 de outubro de 1988, no 

seu Art. 216, § 1º explica que podem ser várias as formas pelas 

quais o poder público protegerá o Patrimônio Cultural.  

§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e 

de outras formas de acautelamento e preservação.  

 A lei prevê a colaboração da comunidade. Será que 

realmente a comunidade colabora e está integrada com a proteção 
do Patrimônio Cultural Brasileiro? Ou ouvem dizer que este ou 

aquele monumento foi “tombado”, sem sequer entender o sentido 
do termo e o significado desse ato executado pelas autoridades? Na 

maioria das vezes, culpa-se a própria comunidade local pela 

deterioração desse patrimônio. (Santos, 1993)  

 Para melhor entendimento do que significa proteger o 

patrimônio cultural brasileiro, transcrevo o Art. 216 da Constituição 

de 1988, em vigor, excluindo o § 1º reproduzido acima. Artigo esse 

que nos oferece uma concepção mais abrangente e ao mesmo 

tempo mais específica, relativamente ao texto do mencionado 

Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, pois passaram a 

ser valorizados a identidade, a ação e a memória dos diferentes 

grupos da nossa sociedade.  

Art. 216 “Constituem Patrimônio Cultural Brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem:  
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As formas de expressão;  

Os modos de criar, fazer e viver;  

As criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

As obras, objetos, documentos, adivinhações e demais 

espaços destinados às manifestações artísticas – culturais;  

Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 2º Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão 

da documentação governamental e as providências para franquear 

sua consulta a quantos dela necessitem.  

§ 3º A Lei estabelecerá incentivos para a produção e o 

conhecimento de bens e valores culturais.  

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos 

na forma da lei.  

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios 

detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

Comenta-se que um dos problemas a respeito dos bens 

tombados, de acordo com Lima (1997), diz respeito ao proprietário 

desses bens, seja governo ou pessoa física, que não ficam 

satisfeitos pela decisão do Serviço, ou atualmente Instituto, do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de tornar um certo bem 

tombado. O Decreto lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 prevê 

que as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser 

destruídas sem prévia autorização especial do SPHAN. Segundo 

Lima (1997), há reivindicações dos proprietários pela falta de 

liberdade que os atinge.   

Em outras palavras, o bem tombado passa a ser do Estado, e 

o proprietário perde a liberdade de seu imóvel. Em alguns casos, 

ele se torna desvalorizado, pois a obrigação de mantê-lo é do 

proprietário. Quando este não tiver condições, deverá levar ao 
conhecimento do IPHAN, o qual assumirá tal obrigação.  
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Há muita discussão a respeito disso, e esse ponto é uma 

questão muito importante ao se pensar em bem tombado, Lima 

(1997) sugere que o interesse da preservação não deve ser 

prejudicado. 

Um bem tombado refere-se a um fato memorável da história, 

e não só isso, implica a identidade cultural de um povo. Este deve 

ser reconhecido, valorizado e preservado como tal.  

Corredor Cultural                                                                      
Há quinze anos, em 1983, observamos maior preocupação 

dos órgãos governamentais municipais com relação aos bens 

culturais de nossa cidade, sobretudo no que diz respeito ao centro 

histórico. Podemos confirmar esse fato através da criação do 

Corredor Cultural, isto é o Plano de Preservação Paisagística e 

Ambiental para as Áreas consideradas de interesse Histórico e 

Arquitetônico localizadas no centro da cidade, conforme o texto do 

Decreto nº 4141, de 14 de julho de 1983 (anexo 10). Este plano 
visa preservar e revitalizar áreas do centro da cidade levando em 

consideração os elementos ambientais que representam valores 

culturais, históricos, arquitetônicos e tradicionais para a população.  

De acordo com a legislação complementar, está previsto que 

haja uma integração entre a comunidade e o governo para o 

alcance dos seus objetivos. Se acredita que a participação efetiva 

da população é parte fundamental no processo de planejamento das 

ações do Corredor Cultural. (Corredor ..., 1995). Portanto, foi criado 

um Conselho Consultivo a fim de cumprir todas as obrigações legais 

previstas e desenvolver as ações culturais daquele espaço, incluindo 

dentre suas atribuições a elaboração do calendário dos eventos 

culturais, sociais e turísticos do referido espaço. Para a 

concretização dessa integração, o Conselho é formado por 

representantes dos órgãos municipais e das Sociedades dos Amigos 

das ruas do centro em questão. Cabe destacar que os membros do 

mencionado grupo não recebem qualquer tipo de remuneração 
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pelos seus serviços, visto que estes são considerados trabalhos 

relevantes em prol do município. (Corredor ..., 1995)  

A criação do Corredor Cultural foi uma maneira eficaz de 

garantir a preservação de 1300 edificações do centro da cidade. E, 

com o consequente envolvimento da comunidade, se espera que a 

consciência de corresponsabilidade de todos como cidadãos desse 

meio seja despertada.  

Godoy e Chagas (1996, pág. 107) afirmam que:  

(...) é importante frisar que o exercício da cidadania, no 

âmbito do patrimônio, não reside apenas na preservação do 

patrimônio já consagrado e herdado, passa também pela 

participação dos cidadãos nas decisões sobre os rumos do 

patrimônio preservado e preservável. De outro modo, é importante 

garantir o acesso democrático ao bem cultural preservado, mas é 
igualmente importante, para o êxito da própria preservação, 

garantir a participação democrática da população nos processos 

decisórios para a preservação.  

 Esse conjunto de medidas preservacionistas foram 

concretizadas com a criação deste Corredor como um primeiro 

passo em busca de um melhor aproveitamento da Praça XV e suas 

adjacências, tornando esse espaço “vivo” para a sociedade.  

 

1.5 Comunidade 

         O termo comunidade é sinônimo de população, público, 

e, para definir, um agregado determinado de pessoas que possuem 

interesses e identidades afins ou qualquer outra característica em 

comum (Suano, 1986, pág. 63) 

Devido à localização privilegiada e arredores tão variados 

(anexo 11), a Praça XV é uma área onde milhares de pessoas 

transitam diariamente. Além dos monumentos tombados, centros 
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culturais, igrejas e museus, é onde se localiza a estação das barcas 

que faz o percurso para Niterói, Paquetá e Ilha de Governador.  

Nas redondezas da Praça, está localizada a Assembleia 

Legislativa do Estado, onde são promulgadas as leis, o Fórum da 

cidade do Rio de Janeiro onde decisões judiciais são tomadas 

diariamente e a Bolsa de Valores que atua na área financeira de 

nossa região, além do centro comercial em sua volta.  

Nas proximidades da Praça XV existe ainda um terminal 

rodoviário, pontos de taxi, restaurantes famosos como o Albamar, 

faculdades, escolas e etc. 

Parar próximo à estação das barcas, passar uma tarde a 

observar o cotidiano desse local é conhecer um pouco da 

diversidade do povo. Percebe-se no Chafariz do Mestre Valentim, 

atualmente iluminado, embora não muito conservado, a presença 
de namorados que parecem não ter tempo para nada... apenas 

curtir o romantismo da Praça XV de Novembro. Vê-se ainda 

ambulantes que estão batalhando por um dia melhor... Profissões 

diversas: taxistas, camelôs, policiais, vendedores, artesãos... 

dividem o espaço em plena harmonia.  

Por outro lado, e como não haveria de faltar, estão os 

menores de rua, mendigos, que toda a cidade cosmopolita 

comporta. Há homens de negócios, possíveis executivos, 

advogados, juízes, corretores, jovens... que procuram as Happy 

Hours (fessas vespertinas) do Arco do Teles.  

Será que esse público conhece a Praça XV e tudo o que ocorre 

por lá? Será que a comunidade valoriza esse espaço?  

Para melhor saber os anseios e opiniões das pessoas que 

transitam pelo local, foram formuladas algumas perguntas 

abordando a Praça XV nos seguintes aspectos: conhecimento sobre 

os acontecimentos históricos ocorridos no local; informações a 
respeito das ações culturais; tombamento, e a sugestão de a Praça 

XV ser olhada como museu.  
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O público abordado foi diversificado em profissão, idade e 

frequência no local. Como resultado, observa-se que a metade dos 

entrevistados tem conhecimento de que a Praça XV é um bem 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

porém só alguns sabiam que ela está também inserida no corredor 

cultural.  

Não há um conhecimento geral das atividades culturais 

realizadas nesse espaço, só os ambulantes ou os usuários da Praça 

é que possuem essa informação.  

Com relação a importância do local, os entrevistados foram 

unânimes em concordar que deveria haver uma valorização e 

conscientização maior da população com o espaço, mesmo os que 

não conhecem o histórico ou as atividades culturais.  

A grande maioria acha que a Praça XV pode ser considerado 
um museu porque: é grande e deve ser mais aproveitada (office 

boy); é como se fosse um museu aberto (funcionária pública); faz 

parte da história da cidade (estudante); porque é um lugar que tem 

marcas históricas (artesão); tem muito passado (office boy). Há 

também aqueles que não concordaram com essa questão, e 

respondem que: a Praça já é patrimônio, não precisa ser museu 

(administradora); ou que um museu público é um lugar fechado 

com ingresso para entrar (economista). 

Contudo, vale ressaltar que o número dos abordados 

percebem o valor cultural da Praça XV para a sociedade, e ainda 

sugerem: eventos para crianças (vendedor); continuar e ampliar os 

eventos (advogado e economista); dar vida ao chafariz para melhor 

aproveitar o espaço (estudante).  

Contudo, nem todos estão de acordo com os novos projetos 

de revitalização para essa área, pois não concordam com a 

demolição e transferência da maternidade. Para eles é um local bem 
localizado e de conhecimento público.  

*** 
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O Olhar Museológico 
Montserrat M. Cobo

 
 

Capítulo II  

 

A Praça XV hoje  

 

Todas as cidades, grandes ou pequenas, têm sempre 

uma praça onde acontecem fatos, que pela sua 

importância, trazem para aquela área um valor histórico 

bem maior do que representado pela sua função urbana.  

Marcos Tamoio 

 

2.1 Os Projetos de Revitalização 

 

Ruas e calçadas sujas e esburacadas, com pouca 

iluminação, prédios históricos abandonados, ocupados pela 

prostituição e pela venda de drogas; um mercado de peixe a 

céu aberto, camelôs e batedores de carteira em todo o canto... 

quinze anos atrás, esse era o cenário dos arredores da Praça XV 

de Novembro. (Grillo, 1997)  

 

 Essa matéria de jornal apresenta o quadro caótico em que 

se encontrava a dezessete anos atrás o importante espaço da Praça 

XV e suas redondezas.  

Essa situação de abandono não podia continuar, a primeira 

providência tomada foi uma reforma, em 1985, no prédio do Paço 

Imperial transformando-o em Centro Cultural, “Joia da coroa do 
lugar”, como foi denominada no artigo de Steremberg (1997). Já 
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disseram que, nesse período, ao sair do Paço, se via uma lúgubre 

passarela, camelôs e um insuportável vai e vem de ônibus.  

O passo seguinte foi a demolição da passarela para pedestres 

que ligava a estação das barcas ao largo do Paço, pois interferia de 

um modo indesejável no ambiente arquitetônico dos prédios 

tombados, além de servir de moradia para mendigos. Em 1990, foi 

proibido o funcionamento do mercado de peixe da região, que 

promovia um ambiente de sujeira e imundície.  

O Início das principais transformações do centro da cidade do 

Rio de Janeiro ocorrera por volta da década de 90. Surgiram os 

centros culturais da Casa França-Brasil, do Banco do Brasil, dos 

Correios e da Marinha, trazendo novos frequentadores e uma nova 

perspectiva para o local.  

No período entre 1992 e 1994, a Empresa Municipal de 
Informática e Planejamento (IPLANRIO) concebeu o projeto do 

urbanista Flávio Marinho Rego para a reurbanização da área da 

Praça XV e adjacências (anexo 12 e 13). Este foi o projeto que 

trouxe o “Mergulhão” – passagem subterrânea para veículos que foi 

denominada popularmente desse modo por estar localizada a 2,5 

metros abaixo do nível do mar. A obra começou em novembro de 

1995 e durou dois anos, concluída no dia 15 de novembro de 1997 

com a reinauguração da Praça. As transformações foram bem 

significativas nesse processo, permitiram uma solução para a 

questão dos veículos que interrompiam o acesso dos pedestres 

quando desembarcavam das barcas para a área do largo do Paço. 

Foi criada uma esplanada para pedestres desviando o trânsito 

para a travessia subterrânea.  

A obra ficou orçada em R$ 33 milhões, incluindo arborização, 

pavimentação com placas de granito e pedras portuguesas 

formando mosaicos coloridos (anexo 14), colocação de escadas 
fixas (anexo 15), quatro escadas rolantes e rampas de acesso da 

praça para a passagem subterrânea e plataforma de embarque e 
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desembarque de passageiros. A Praça XV ainda ganhou iluminação 

diferenciada a vapor de mercúrio e uma nova rede de drenagem.  

O conjunto arquitetônico da Praça XV também foi beneficiado 

com o projeto. O chafariz de Mestre Valentim recebeu um 

tratamento especial de limpeza e nova iluminação. No Paço imperial 

foram instalados aparelhos de climatização (refrigeração e controle 

de umidade) e sua estrutura foi reformada, sendo construído em 

seu interior um restaurante, um bistrô e uma biblioteca com nove 

mil volumes e terminais de computadores, aberta gratuitamente ao 

público. Os restaurantes situados no Arco do Teles passaram a 

desenvolver projetos alternativos para o público que voltou a 

frequentar o local.  

 Os jornais desse período destacam que a melhoria 

urbanística trouxe de volta os frequentadores dessa área tão rica e 
importante de nossa cidade. Os mais beneficiados com essa 

reforma foram os estabelecimentos comerciais de alimentação, que 

passaram a funcionar aos finais de semana. O diretor do Paço 

imperial, em 1997, informou que essa instituição recebera a visita 

de 20 mil pessoas por mês. (Sterenberg, 1997) 

 Entretanto, as transformações não param por aqui. O 

Instituto do Rio de Janeiro contratou o arquiteto catalão Oriel 

Bohigas, o mesmo que trabalhou em Barcelona na preparação dos 

jogos olímpicos, e o arquiteto português Nuno Portas para darem 

continuidade às transformações ocorridas na área da Praça XV. 

Nesse projeto, está prevista a construção de um aquário gigante 

sobre as águas da baía de Guanabara, além da demolição de duas 

rampas de acesso ao elevado da Perimetral e do prédio da Conab, 

onde funciona a maternidade da Praça XV que dará lugar a uma 

praça. E ainda mais, na parte inferior do viaduto da Perimetral serão 

levantados  quatro prédios de dois pavimentos que vão abrigar lojas 
e restaurantes (anexo 16).  
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 Para Bohigas, “o nome do Rio é rio, a faixada da cidade é 
água. Por isso, falta um aquário gigante no seu perfil”. A ideia do 
aquário é fazer um grande complexo com lojas e restaurantes, onde 

crianças e adultos poderão aprender um pouco mais sobre a vida 

no mar. (Telles, 1997). Em junho de 1997, o arquiteto levantou 

uma polêmica ao declarar que pretendia “botar abaixo” o viaduto 
da Avenida Perimetral, que atravessa toda a Praça XV, por acreditar 

que prejudica o conjunto urbano dessa área. A ideia não foi levada 

adiante devido à necessidade dessa via para evitar o 

congestionamento das principais ruas do centro e para servir de 

rápido acesso aos diversos pontos da cidade.  

Surgiram várias opiniões a respeito desse espaço, e, em Maio 

de 1999, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro declarou em uma 

entrevista que sonha transformar o centro em um bairro 
residencial. (Além..., 1999) 

 

2.2 As Ações Culturais  

 

A Praça XV também é palco de algumas atividades que já se 

tornaram tradição dessa área. Uma delas é a feira de artesanato 

que se realiza todas as quintas e sextas feiras, das 8 às 18 horas.  

Essa feira – Feirarte – é uma das seis organizadas na cidade 

do Rio de Janeiro pela Prefeitura e atualmente funcionam quatro, 

seguintes:  

Feirarte I – em Ipanema, na Praça General Osório;  

Feirarte II – na Praça XV de Novembro;  

Feirarte IV – Avenida Atlântica, próximo à Rua Djalma Urich;  

Feirarte V – Praça do Lido, Copacabana.  

Na Praça XV se realiza também a feira dos antiquários, todos 

os sábados das 9 às 18 horas. O espaço utilizado é a área junto da 

Torre do Mercado, onde funciona o restaurante Albamar, próximo à 
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Praça Marechal Câmara. São encontrados os mais variados artigos 

de porcelana, cristal, prataria, tapetes, entre outros.  

De vez em quando percebe-se a presença de turistas nessas 

feiras, que chegam para conhecer um pouco dos artesãos e comprar 

algumas antiguidades para guardar de recordação. 

Esse ano, com a revitalização desse espaço urbano e 

valorização de sua importância, a Prefeitura do Rio de Janeiro está 

trazendo o público de volta. Todo o segundo final de semana de 

cada mês a Praça XV é o “centro irradiador” do projeto Fim de 

Semana no Centro, que trata de diversas manifestações culturais 

que acontecem nas ruas, praças, igrejas e museus do centro do Rio.  

Cada mês a programação é variada. Baseia-se em visitas 

guiadas aos diversos centros culturais e museus ao redor desse 

espaço, com apresentação de danças, shows, expressões corporais 
(tai-chi-chuan, capoeira, etc.) passeios marítimos pela baía de 

Guanabara, teatros, entre outros.  

 

*** 
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O Olhar Museológico 
Montserrat M. Cobo

 
 

Capítulo III  

 

Fundamentação Teórica 

 

O Museu, compreendido como espaço de representação onde se 

desenvolve a relação entre o homem e o objeto mediador da 

realidade em trânsito, é por definição uma Instituição Cultural. 

Esta afirmação, de forma alguma anula a possibilidade de 

aplicar o conceito museu para além das fronteiras e dos limites 

institucionais.  

Mario Chagas  

 

  

3.1 As Novas Tendências da Museologia 

 

A questão de saber se um determinado espaço pode ser 

considerado um museu, coloca em pauta não somente a 

especificidade do “Olhar Museológico”, mas também um debate 
entre as novas tendências museológicas.  

Pode-se observar na leitura da bibliografia que os autores 

criticam as imagens tradicionais de museu. Nessas imagens, o 

espaço histórico fica reduzido a uma sala de preciosidades e coisas 

velhas.  

Nessa crítica, tem-se em consideração uma certa evolução 

dos museus:  
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 Segundo Perichi (1997), essa evolução é estudada do ponto 

de vista da atividade do museógrafo, a qual se distingue em várias 

etapas: relaciona o templo grego, a Roma antiga, o Cristianismo, o 

Renascimento, abordando o século XVI e XVII para chegar a situar 

a museografia na racionalidade do século XVIII, em que aparece o 

“Tratado de Museografia”, de Gaspar F. Neickel, a partir do qual a 
imagem tradicional dos museus encontra o seu lugar como casa de 

raridades.  

O autor nos mostra que, desde a abertura do Novo Mundo, 

logo após o Renascimento, a atividade do museógrafo se confunde 

ao próprio colecionador. Sua preocupação é a questão da 

racionalidade nesse espaço de colecionar objetos “exóticos e 
curiosos”. O Museógrafo está preocupado com a evolução desses 

critérios para classificar coleções que, nos séculos XVI e XVII, 
levaria à separação das obras de arte classificadas por país, escolas 

e autores, passando esse trabalho de colecionar e classificar a ser 

feito por profissionais diferenciados, cada um com seu público 

especializado: estudiosos de belas artes, cientistas, historiadores de 

arte, botânicos, etc.  

Só em 1753, porém, é que a ideia de uma coleção ser 

observada em sua totalidade passa a prevalecer, definindo-se assim 

o papel do museógrafo, a quem cabe organizar o espaço com a 

coleção ocupando cada metro quadrado de parede e piso (Perichi, 

1997, pág.25). Surge o primeiro museu aberto ao público.  

Já no século XIX, Perichi (1997) assinala que a tragédia foi o 

crescimento das coleções, provocando o aumento dos salões, 

aparecendo o museu, o edifício museu, como um grande arquivo 

para os testemunhos materiais, já então organizados por 

especialistas, a quem cabia separar o que é verdadeiro do que é 

falso, cabendo-lhes também documentar detalhadamente os bens.  

Nesse ponto, o autor salta para os meados do século XX, 

confrontando as décadas de 60, 70, 80 e 90, onde se destaca o 
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esforço do museógrafo para revisar os seus canais de comunicação, 

assumindo o papel de comunicador atuando fora da sala.  

É essa nova atuação, ocorrida na década de 70 que Perichi 

(1997) toma como base para sua tese de que o museógrafo se 

converte em produtor e cenógrafo para espaços de usos múltiplos. 

É a chamada “Nova Idade de Ouro dos Museus” – os anos 80, 

notando-se o desenvolvimento dos elementos interativos para que 

haja a maior participação, sendo o público variado em seus níveis 

de compreensão.  

Entretanto, nem todos os autores tratam o tema de forma 

semelhante. Hughes de Varine Bohar (1979), ex-diretor do ICOM / 

Conselho Internacional dos Museus, estuda a origem dos museus 

segundo critérios menos identificados à questão do espaço. 

Ressalta ele a identidade entre duas instituições com origem na 
Grécia antiga, ou seja, o museion e a pinakoteke, como lugares em 

que se guardavam os conhecimentos da humanidade (o museion) 

ou onde se conservavam estandartes, quadros, tábuas e obras de 

arte antiga – lugar de conservação esse que estaria próximo à 

definição do museu tradicional.   

Seu esquema de análise leva em conta tempos históricos e 

situações sociais, destacando os tempos em que a Igreja 

predominava; os palácios como centros de relações internacionais, 

para chegar às chamadas “salas de curiosidades”, identificadas à 
grande burguesia e aristocratas cultos, que teriam possuído o 

privilégio de transmitir os conhecimentos e a cultura. Tais seriam 

as etapas primeiras na origem dos museus.  

Mas não é tudo, Varine (1979) continua o seu relato 

observando a abertura dos museus aos públicos, que ele distingue 

no século XVIII, com a criação dos museus institucionais abertos 

apenas a certos tipos de público, enquanto nos séculos XIX e XX os 
museus se abrem definitivamente a todos os públicos.  
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Entretanto, Varine (1979) surpreende colocando um novo 

plano para o estudo da origem dos museus, no qual estes não só 

estão referidos à antiguidade clássica do museion e da pinakoteke, 

mas sim, um fenômeno de evolução cultural da humanidade, 

desdobrado em três etapas: pré-industrial, revolução e evolução 

industrial, e pós-industrial. Vê-se, portanto, que o enfoque de 

Varine (1979) privilegia a cultura, deixando de lado a questão do 

espaço, ou de como um determinado espaço pode ser considerado 

um museu – questão central desse trabalho.  

Varine (1979) ressalta que a cultura não é conceitual, é 

criação. Jogando com essa dualidade entre o conceitual e a 

preservação, o autor esclarece o seu esquema. Assim, na etapa pré-

industrial as pessoas criam e fazem cultura. Nessa fase, o conceito 

de cultura não existiria porque estaria no processo de existência e 
não há conceito ou definição para essa iniciativa cultural que está 

difusa no seio da população. 

O conceito de Museu também não poderia existir devido a tal 

situação. Vê-se que, para o autor, o critério principal é a noção de 

iniciativa cultural, de maneira que, ao esclarecer a etapa da 

revolução e evolução industrial (até a segunda guerra mundial), o 

campo perde a iniciativa cultural dando lugar às cidades, chamadas 

por ele de Centros de Iniciativa Cultural (Varine, 1979, pág. 11). 

Já no período pós-industrial, verifica-se o desaparecimento da 

iniciativa cultural passando a prevalecer os gabinetes de estudos e 

laboratórios onde os problemas resolvem-se para as pessoas e não 

mais pelas pessoas. Varine (1979) critica o desenvolvimento dos 

museus no século XX, denunciando-o como um fenômeno 

puramente colonialista, instituições derivadas da cultura 

dominante.  

Neste ponto, o autor retoma a questão da origem dos museus 
sob um novo plano, insistindo que os museus não podem continuar 

mais sendo os dinossauros que todos conhecem, ou seja, é um 
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questionamento a essas instituições que se dedicam a colecionar, 

conservar, apresentar e educar no sentido mais exato a palavra 

(Varine, 1979, pág. 14). Para ele, os museus devem desempenhar 

algum papel ativo principalmente no que diz respeito a dar ao 

público a iniciativa cultural. Sem dúvida, se pode descobrir no 

fundamento desta reformulação, o enfoque do museu como espaço 

– cenário, já que a iniciativa cultural tão valorizada e louvada por 

Varine (1979) nada mais seria do que uma referência aos “Museus 
Interativos”, onde o público participa e se envolve no museu.  

Enfim, fica claro que Varine (1979) fala de um museu aberto 

a tudo: arte, história, homem, técnica e ciência.... Este espaço é, 

portanto, comparável às Universidades que ensinam através de 

palavra e os museus através de objetos (Varine, 1979, pág.21), se 

teria, portanto, uma universidade popular concentrando a principal 
função do museu: educar.  

Sem dúvida, o esquema de Varine (1995) leva a reconhecer 

o conceito de Museu Integral, debatido na Mesa Redonda de 

Santiago do Chile, em 1972. Houve o questionamento das noções 

museológicas tradicionais como o colecionismo, o museu entre 

quatro paredes e o patrimônio oficial, identificado apenas ao valor 

histórico artístico. Esse conceito de museu integral tem como 

aspecto inovador a abertura para um patrimônio que espera a 

musealização e para a importância da participação comunitária. 

Assim surgiu uma nova perspectiva de atuação fora das fronteiras 

tradicionais, “uma nova mentalidade que teria provocado uma crise 
de identidade institucional, com os museus se confundindo com 

outros modelos de ação cultural: casas de cultura, centro de 

cultura, memoriais, etc.  

Nada obstante, nota-se que, em face da Declaração de 

Caracas de 1992 (Araújo...1995), houve uma evolução no conceito 
de museu, o qual deve contribuir para o reconhecimento das 

identidades culturais, para seu fortalecimento, e para o 

reconhecimento da existência de outras culturas que merecem igual 
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respeito. Portanto, teria ocorrido uma reação ao colonialismo 

cultural de que falou Varine (1979). 

Entre as consequências dessas novas tendências, como 

ressalta Santos (1993), nota-se o aparecimento de um grande 

número de museus comunitários, o maior envolvimento do público 

com a estruturação e funcionamento do museu, e, sobretudo um 

redirecionamento da ação dos museus, que se desloca do objetivo 

da preservação para uma ação cultural comprometida com o 

desenvolvimento social.  

Neste quadro, Santos (1993) ressalta a importância da 

memória preservada como instrumento de cidadania. Seu esquema 

relaciona ação cultural, cidadania e valorização do público. Em certo 

sentido, a memória preservada passa a valer como meio de 

integração entre o bem cultural e o sujeito em um processo de 
continuidade, em que o contexto cultural do país vem a ser 

recuperado.  

Daí porque a memória preservada seja uma forma de 

existência social que contribui para a formação do cidadão, para a 

capacidade dos indivíduos em participar das decisões políticas e 

opinar sobre os rumos da sociedade. Com este esquema, a autora 

questiona a preservação do patrimônio feita de maneira 

fragmentada, impositiva e paternalista, em que haveria exclusão 

social. Contra isso, a autora entende que a preservação em sentido 

funcional exige a ação cultural e educativa, entendida esta como 

instrumento de cidadania, portanto, voltada para diminuir a 

exclusão social e promover a participação.           

O conceito de Museu implica numa atuação dinâmica e 

persistente junto ao público (Santos, 1993, pág. 78), criando 

técnicas e atividades adequadas para atender as comunidades. Os 

museus devem se tornar um meio de comunicação de massa, 
através de suas exposições e por um espetáculo permanente, de 
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maneira a criar uma estrutura emocional que permita a qualquer 

pessoa de qualquer nível a experimentá-la efetivamente. 

Tal é o sentido da ação cultural como orientação para a 

cidadania. A autora insiste, finalmente, que os museus não são 

instituições educacionais no sentido exato da palavra, mas uma 

fonte de estímulo intelectual e entretenimento (Santos, 1993, pág. 

89)... O museu pode desempenhar uma missão social se ele tem 

um corpo administrativo à altura e pode entregar a tarefa a pessoas 

especializadas em assuntos pertinentes a ele (op.cit) ...sem que isto 

prejudique os três componentes do conceito museu: trabalho 

educativo, documentação e apresentação que concorrem para a 

democratização do saber. (Ibid, pág.85)   

No primeiro Encontro Internacional de Ecomuseus, o 

problema da integração das comunidades foi relacionado ao 
conceito de Ecomuseu. Entendia-se que esse tipo de espaço não 

seria propriamente ecológico, mas um meio para vincular o 

território da comunidade ao patrimônio; um museu vivo capaz de ir 

além das quatro paredes e da simples guarda de objetos. Havia a 

preocupação de relacionar o conceito museu a um conceito 

antropológico da cultura, em relação ao qual o diretor da oficina 

Regional de cultura da UNESCO – Sr. Hernan Crepo Toral – ressalta 

a noção de desenvolvimento, como exploração racional da natureza 

em benefício humano, harmonia entre sujeito e cenário (Toral, 

1995, pág.10). Assim a cultura é aquilo que nos vem passando de 

geração para geração dentro do meio ambiente relacionado a um 

processo “simbiótico” entre o homem e a natureza (op.cit.).  

Segundo Hughes de Varine (1992, pág. 273), o Ecomuseu é 

um espaço que, com o tempo, está condenado a desaparecer. O 

autor, que foi o criador do termo, explica que há famílias de 

Ecomuseus: o que, de acordo com a origem, é um Museu Ecológico; 
e os chamados de Museus de Desenvolvimento, que o autor 

atualmente chama de Museus Comunitários. De qualquer maneira, 

esses “fenômenos” surgem devido a uma nova visão de olhar os 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
155 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

museus, não mais como santuários e lugar de coisas velhas, mas 

sim conforme as leituras de Santos (1993), um lugar vivo, 

integrado na comunidade.  

Para Hughes de Varine (1992), o Ecomuseu está condenado 

porque é instrumento de participação comunitária e, para sua 

existência, é necessário perguntar o que vai ser à comunidade 

dentro de algum tempo. O autor explica que o museu surge por 

pessoas entusiastas de grande valor e qualidade que brigam para 

criar este museu. O Ecomuseu surgiu através de um movimento, e 

é feito por pessoas, pela comunidade, e por isso é vivo e trabalha 

com a continuidade e a mudança.  

 

No Ecomuseu, a comunidade é simultaneamente autor e 

plateia. Isto confere à experiência um caráter único e muito 
peculiar: num museu tradicional temos um conjunto e a 

sociedade vem para vê-lo. No Ecomuseu, a sociedade faz parte 

do conjunto, é uma percepção de Museu. (Sheiner, 1992, pág. 

59)  

 

Isso confirma que a Praça XV não pode ser considerada um 

Ecomuseu porque não há uma comunidade que a mantenha viva. 

A Praça XV não é um espaço de produção humana – produção no 

sentido de criação de produtos do homem.  

Sem dúvida, esse problema da integração da comunidade 

está muito bem enfocado no trabalho de Suano (1986) e em sua 

maneira de tratar o conceito de Museu ao Ar Livre, contemplado 

anteriormente no Seminário Regional da UNESCO sobre a função 

educativa dos Museus (Araújo...1958).  

Com efeito, para Suano (1986, pág. 66), este museu 

consiste no conjunto de edifícios que ilustram o modo de vida 
numa dada comunidade em uma determinada época do 

passado. 
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Ensina ela que essa forma de organizações teve grande 

desenvolvimento nos Estados Unidos, embora tenha sido criado na 

Suécia em 1891, visando preservar traços culturais em vias de 

desaparecimento em face à crescente industrialização.  

Como se vê, a ideia do Museu ao Ar Livre, sua técnica 

museografia, é criar um ambiente bastante parecido com o real, 

evitando, porém, fazer vitrinas, legenda, ou qualquer outro 

procedimento que lembre o aparato tradicional de um museu 

(Suano, 1986). 

Também chamado “Museu de Sítio”, o Museu ao Ar Livre foi 
considerado como objeto da paixão americana por seus museus em 

razão de fazer ver os lugares frequentados no passado por homens 

famosos (Suano, 1986). Neste sentido, é lembrado o pensador da 

Roma antiga Cícero, quando assinala que: a emoção de ver os 
lugares frequentados no passado por homens famosos é mais 

interessante do que ler seus escritos ou ouvir narrativas sobre seus 

atos (Suano, 1986, pág.67). Vindo daí a motivação para a 

manutenção de grande parte dos edifícios americanos.  

Lembra também Suano (1986), como crédito para o 

Museu ao Ar Livre, que: a história, através dos monumentos, é 

provocante e vital, já que pode ser vista e tocada, constituindo 

um forte estimulador educativo muito mais eficaz do que a 

maçante e vaga história escrita (op.cit.).  

Sem dúvida, o espaço ideológico deste tipo de museu, não 

deve ser esquecido. Se existem mais de 150 Museus ao Ar Livre ou 

Vilarejos-museus nos EUA é porque a necessidade do passado como 

ponto de apoio nacional é tão grande que se chega até a reconstituir 

um monumento histórico quando não se tem mais os originais. É 

como se o museu operasse a “magia” de suprir a distância entre os 
grandes homens e os cidadãos comuns pela preservação dos 
edifícios, dos objetos da época e da recriação do ambiente.  
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Obtém-se, pela repetição do ato, a incorporação da 

grandeza do outro, o igualar-se a ele pela repetição de seus 

movimentos, por mais banais que sejam, pelo simples 

perambular por locais a ele habituais (...) ao visitante é dada a 

possibilidade de fazer de conta que ele viveu ali, que ele 

também participou daqueles eventos, que ele é igualmente 

responsável por aquelas batalhas e conquistas (Suano, 1986, 

pág. 68).  

 

Enfim, Suano (1986) sublinha que este tipo de museu, como 

agente agregador e formador de consciência nacional, é 

extremamente eficiente, e a comunidade o admira, apoia e 

defende.   

 

*** 
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Conclusão  
 

Defender a Praça XV de Novembro como espaço de memória 

coletiva, do ponto de vista da cidadania é importante e vital. É 

inquestionável a relevância dos acontecimentos que ali sucederam 

e que fizeram desse espaço a memória do período monárquico do 

Brasil. Vale lembrar que este foi o único país da América Latina com 

uma monarquia autóctone.  

         Como afirma Francisco Iglésias, todas as demais 

experiências monárquicas em território americano têm caráter 

quase tribal e anedótico, quando não são farsas trágicas, como no 

caso mexicano. (Schwarcz, 1999 pág. 17) 

Musealizar esse espaço urbano é transformá-lo em 

espaço/cenário de integração entre o homem e os bens culturais. 

Musealizar a Praça XV de Novembro é fazer com que o patrimônio 

da Federação não seja apenas visto como uma arquitetura colonial 

que perdurou por cerca de trezentos anos, e que faz parte do 

Corredor Cultural e Centro Histórico do Rio de Janeiro. Musealizar 
esse conjunto é atribuir-lhe uma nova função, um novo valor. As 

edificações que lá existem compõem o ambiente necessário para a 

reconstrução do passado no presente.  

Musealização é um termo relacionado à museologia, cujas 

novas tendências sustentam que o objeto de estudo não está mais 

centrado no museu, como instituição, devido às variações de suas 

imagens, que são incontestáveis. 
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As imagens que vinculam o museu ao cemitério de objetos, a 

lugar de coisas ricas e velhas, a templo sagrado, a palácio de 

princesas e reis e, mais recentemente, a escolas e casas de cultura, 

são imagens que variam no tempo e no espaço e permitem 

compreender o caráter multifacetário e mimético da instituição 

museológica (Chagas, 1996, pág. 53).  

A evolução do conceito de museu está vinculada a um 

processo histórico, como resultado da mentalidade de uma época... 

(Santos, 1993, pág.84) 

Sheiner (1992, pág. 56) define museu como um fenômeno 

social em permanente e contínua mutação, independente de um 

local ou tempo específicos, mas que pode acontecer nas ruas, nas 

praças, nos campos, nas casas – onde quer que um território, 

objeto ou traço cultural passa a ser de alguma forma utilizado para 
ampliar a consciência do homem sobre si mesmo e sobre a 

realidade ao seu redor. 

  

Museu da Praça XV 

 
 É exatamente para ampliar a consciência do homem sobre 

si mesmo que podemos lançar um olhar museológico sobre a Praça 

XV de Novembro, fazendo desta um polo de promoção da memória 

preservada – aqui chamado Museu da Praça XV – onde ocorrem 

as três funções básicas do museu: preservação, investigação e 
comunicação.  

A função de preservação que caberia ao Museu da Praça XV 

já vem sendo desenvolvida pelos órgãos governamentais federais e 

municipais, que preservam os bens desse sítio histórico. Tornar 

esse conjunto em museu facilitaria a maior dinamização no esforço 

de preservação. 

A investigação ou pesquisa trataria dos objetos relacionados 

aos atos e momentos políticos da Monarquia Brasileira, que 
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ocorreram na Praça XV. O museu favoreceria a reunião e integração 

desses objetos.  

A comunicação que, por sua vez, se faria através das ações 

culturais museologicamente orientadas, forneceria uma orientação 

social e cultural se expressando através de suas exposições e 

demais atividades e, por um espetáculo permanente, graças a 

convergência dos meios audiovisuais e das técnicas atuais, criaria 

uma estrutura emocional permitindo a qualquer pessoa, seja qual 

for o nível cultural, não somente ser capaz de decifrar a mensagem, 

mas vive-la efetivamente (Santos, 1993 pág. 74).  

Um espaço tão rico e importante como a Praça XV deve ser 

um espaço de educação do povo.  

Os museus devem servir as sociedades criando técnicas e 

atividades adequadas para atender as comunidades (Santos, 
1993 pág. 74) 

A Praça XV tem um público muito variado e em potencial que 

diariamente atravessa o espaço do Museu da Praça XV. Desenvolver 

projetos educativos que atinjam a essa comunidade seria o desafio 

da “equipe” do museu.  

O museu pode desempenhar uma missão social se ele tem 

um corpo administrativo à altura (Santos, 1993, pág. 89). 

Transformar esse espaço público em museu é educar através 

de seu conjunto arquitetônico e sua importância histórica.  

*** 
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Perfil da autora  

 

 

 

Montserrat M. L. Cobo 
monseluzcobo@gmail.com  

 

Museóloga e Psicopedagoga com participação e atuação em 

eventos formativos e organizações educativas, em escala nacional e 

internacional, inclusive no âmbito das Nações Unidas, Montserrat 

exerce sua atividade de educadora como dirigente técnica no 

Terceiro Setor há mais de dez anos, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), 

com especial aplicação no atendimento de crianças e jovens.  

***  

mailto:monseluzcobo@gmail.com


Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
162 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

O Olhar Museológico  
Montserrat M. Cobo 

 
 

 

Bibliografia  

 

ALMEIDA, Juliana Machado. Paço Imperial ganha Status de Centro 
Cultural. Gazeta Mercantil, São Paulo, 14, 15, 16 de novembro de 1997. 

BRASIL 500 ANOS, Sao Paulo: Editora Abril, Nova Cultural, 1999  

Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 216 da 
constituição de outubro de 1988. 

CALOGERAS, J. Pandiá, Formação histórica do Brasil. São Paulo, 
Companhia  

Editora Nacional, 1972. 

CASTRO, Sonia Rabello de. 0 Estado na Preservação de Bens Culturais: 

o tombamento. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. 161 p.  

CHAGAS, Mário. Museália. Rio de Janeiro: JC Editora, 1996. 124 p. 

COARACY, Vivaldo. Memórias da Cidade do Rio de Janeiro. Belo 
Horizonte: Itatiaia — 1998. 401 p. 

COELHO, Olinio Gomes P. Do Patrimônio Cultural. Rio de Janeiro, 
1992. 182 p 

CORREDOR Cultural: Como recuperar, reformar ou construir seu 
imóvel. Rio de Janeiro: RIO ARTE / IPLANRIO, Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, 1995. 82 p. 

FERREZ, Gilberto. A Praça 15 de Novembro.; antigo Largo do Carmo. 
Rio de Janeiro: RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 
S. A, 1978.  

FIGUEIREDO, Vera, MONTEIRO, Carlos Augusto. Um dia de festa para 
os cariocas: a subprefeitura do centro preparou uma intensa programação 
cultural para comemorar a reinauguração da Praça XV. Gazeta Mercantil, 
São Paulo, 14, 15 e 16 de nov. de 1997. 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
163 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

Fim de Semana no Centro: Descubra o Centro que não para na Sexta, 
Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio. Folder  

FRANCA, Jean Marcel Carvalho (Org): Visões do Rio de Janeiro 

Colonial: Antologia de Textos (1531-1800), Rio de Janeiro: Ed. UERJ; J. 
Olímpio, 1999, 262p 

GODOY, Solange- CHAGAS, Mário: Patrimônio Cultural e Cidadania: 
as representações de memória nos museus. Anais do Museu Historico 

Nacional, Rio de Janeiro, v.28, p.105 – 115, 1996.  

GRILLO, Cristina. Rio revitaliza área central e afasta violência. Folha 

de Silo Paulo, São Paulo, 17 Nov. de 1997, cotidiano. 

GUIA Histórico do Centro da Cidade, Rio de Janeiro: Prefeitura da 
Cidade, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, 1991. 

GUIA do Patrimonio Cultural Carioca: Bens Tombados. Rio de Janeiro: 
Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 
Esportes, Departamento Geral de Patrimônio Cultural 1992, 288 p.  

GUIA Quatro Rodas: Brasil. São Paulo: Editora Abril, Grupo Abri1.1999 

GUIA de Turismo Michelin: Rio de Janeiro, cidade e estado. Rio de 
Janeiro, 1990 

INDIO DA COSTA, Luiz Eduardo. 0 Rio na Prancheta. Domingo Rio de 
Janeiro, 22 de agosto. 1999. Entrevista, p. 3-5. 

LIMA, Evelyn Furquim Werneck. Rio de Janeiro: Permanência e 
Mudança. In: SCHIAVO, Cléia, ZETTEL, Jayme (Coord.). Memória, cidade e 

cultura. Rio de Janeiro; Ed. UERJ / IPHAN, 1997.  

LUCCOCK, John. Notas Sobre o Rio de Janeiro: e partes meridionais do 
Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. 435 p. 

MACEDO, Joaquim Manuel de: Um Passeio pela cidade do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: GARNIER, 1991, v 1. 262 p. 

MADEIRA, Iara Valdetaro. Los museos y sus acervos como agentes de 
educación y desarrollo cultural. In: ARNAT, Jurema Kopke Eis, ALMEIDA 
Cicero Antonio Fonseca de (Org.) Museografia: el lenguaje de los museos al 
servicio de la sociedad y su patrimonio cultural. Rio de Janeiro: IPHAN / OEA, 
1997. 268 P.P.41-54  

MENSCH, Peter Van. 0 Objeto de estudo da Museologia Pretextos 
Museológicos 1, Rio de Janeiro; UNI-RIO / UGF, 1994. P. 122  



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
164 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

Nova Praca XV A Prefeitura traz o Tempo de Volta, Rio de Janeiro: 
Prefeitura da Cidade. Folder  

PAÇO IMPERIAL: Roteiro para visita histórica, Rio de Janeiro: Paço 
Imperial, 1995.  

PERICHI, Ciro Carabalo. 1, Qué es museografia? In: ARNAT Jurema 
Kopke Eis, ALMEIDA, Cicero Antonio Fonseca de (Org.). Museografia: el 
lenguaje de los museos al servicio de la sociedade y su patrimonio cultural. 
Rio de Janeiro: IPHAN / OEA, 1997, 268 págs. Cf. p.19_40 

 Praça XV revigora tradição e cultura do centro do Rio: reurbanização 
a cargo da Prefeitura custou 33 milhões. Gazeta Mercantil. São Paulo, 14, 
15 e 16 Nov. de 1997.  

PRAÇA XV: 1580 / 1988. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade, Núcleo 
de Memória Urbana, IPLANRIO, 1988.  

PRANTNER, Johanna: Imperatriz Leopoldina do Brasil: A contribuição 

da casa Habsbourg-Lothringen e da cultura austríaca ao desenvolvimento 

do Brasil durante a Monarquia no século XIX. Petrópolis, Rio de Janeiro: 
Vozes, 1997, 232 págs. 

Primeira Reforma foi a 250 Anos. Domingo, Rio de Janeiro, 1° Dez, 
1996, Cidade. 

PROTEÇÃO e revitalização do Patrimônio Cultural no Brasil; uma 
trajetória. Brasília: Fundação Nacional Pró-Memória, Ministério da 
Educação e Cultura, MEC / SPHAN, 1980. 

REVISTA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, Rio de 
Janeiro, Fundação Nacional Pró-memória, nº 20.1984  

Revista IPLANRIO: Uma Empresa de Planejamento. Rio de Janeiro, 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1996 

RODRIGUES, José Honório. Independência: Revolução e 
Contrarrevolução: A Evolução Política. São Paulo: Livraria Francisco Alves 
S. A, 1975  

SANTOS, Maria Celia T. Moura. Repensando a ação cultural e 
educativa dos museus, Salvador, Centro Editorial e Didático da UFBA, 1993, 
135 págs.  

SCHEINER, Tereza Cristina: ECOMUSEU: A Guarda da Memória 
Coletiva, in ENCONTRO INTERNACIONAL DE ECOMUSEUS, 1, 1992, Rio de 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
165 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, 1992, 441 p. Cf.p.55-64.  

SCHWARCZ, Lilia Moritz: As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um 
monarca nos trópicos. 2ª. Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.623 p. 

STERENBERG, Leila. Paisagem redescoberta: Reformulada, a Praça XV 
volta ao povo já sob ameaça de novas obras. Veja Rio, Rio de Janeiro 22 de 
Out. 1997.Cidade. 24-26 p.  

SUANO, Marlene. 0 que é Museu?  São Paulo: Ed. 
Brasiliense (Coleção Primeiros Passos). 1986. 101 p 

TEIXEIRA, Regina. Bolsa de Valores, marco de desenvolvimento da 
Praça XV. Gazeta Mercantil, São Paulo, 14, 15 e 16 de novembro, 1997.  

Memória do Pensamento Museológico Contemporâneo: 
Documentos e depoimentos, São Paulo: Comitê Brasileiro do ICOM, 1995, 
45 págs. Cf. p. 17-19.  

Varine-Bohan, Hughes de: Passado e Presente dos museus, entrevista 
com Hughes de Varine-Bohan, Biblioteca Salvat de Grandes temas. Os 
museus do mundo, Rio de Janeiro, Salvat editora do Brasil, 1979, 143 págs. 
Cf. págs. 1-21. 

 

*** 

 

 
 
  



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
166 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 
O Olhar Museológico 
Montserrat M. Cobo

 

 

 

 

Anexos  



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
167 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 

 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
168 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 

 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
169 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
170 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 
 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
171 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 
 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
172 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

   



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
173 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 
 

 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
174 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 

 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
175 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 
 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
176 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 
 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
177 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 
 

 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
178 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 
 

 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
179 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 

 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
180 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 
 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
181 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 
 

 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
182 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 
 
 



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
183 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

  

 
 

 
  



Fronteiras de Sociologia: Três artigos  
184 

 
Sociólogos sem Fronteiras – SSF / RIO 

 

 
Fronteiras de Sociologia:  

Três Artigos

 
 

 

NOTAS 

 

i Gurvitch, Georges (1894- :à LosàMa osà“o ialesàdelàCo o i ie to ,à
Trad. Mário Giacchino, Monte Avila, Caracas, 1969, 289 pp. (1ª edição em Francês: 
Paris, Puf, 1966).  

ii Os temas coletivos reais são observados, por exemplo, quando refletimos 
ou debatemos sobre nós, como tais ou em nossas situações e posições; sobre os 
agrupamentos que nos implicam em alguma escala, como as cidades, as fábricas, 
o Estado etc.; sobre as relações com essa ou aquela classe social; ou sobre as so-
ciedades globais, como as nações, os blocos regionais e as sociedades planetárias, 
dentre outras. Daí a recorrência em sociologia dos debates sobre desenvolvi-
mento, sobre desigualdades, sobre condições de vida, sobre dependência. 

iii Ibid, ibidem.  

iv Veja a análise dos tempos sociais em Gurvitch, Georges (1894-1965): "De-

terminismos Sociais e Liberdade Humana: Em direção ao estudo sociológico dos 

caminhos da liberdade ", Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp, traduzido da 2ª 
edição francesa de 1963. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1955).  

v Gu it h,àGeo ges:à Los Marcos Sociales del Conocimiento ,àop. it. 
vi Dahrendorf, Ralf (1929 – :à Ensaios de Teoria da Sociedade ,à‘ioàdeà

Janeiro, Zahar – Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), 1974, 335 pp. (1ª 
edição em Inglês, Stanford, EUA, 1968). Op.Cit. Ver pág. 273. 

viiàPes uisaài te a io alà o fi ouàaàp edo i iaà i te o ti e talàdasà
edesà P Pà e à .à http:// .sa d i e. o /do loads/do u-
e ts/ % Glo al% I te et% Phe o e a% ‘epo t.pdfàà 

viiià“o eàaà oç oàe o i aàdeà alo à eja àoàa tigoàdeàCh istia àH e à aà
e istaàK isis:àà"Quest- e- ue-la- aleu "àhttp:// .k isis.o g/ / uest- e- ue-
la- aleu àà 

ix Vejam as análises sobre as extensões ou amplitudes concretas em Gurvitch, 
Georges (1894-1965): "Determinismos Sociais e Liberdade Humana: Em direção ao 

                                                 

http://www.sandvine.com/downloads/documents/2010%20Global%20Internet%20Phenomena%20Report.pdf
http://www.sandvine.com/downloads/documents/2010%20Global%20Internet%20Phenomena%20Report.pdf
http://www.krisis.org/2004/quest-ce-que-la-valeur
http://www.krisis.org/2004/quest-ce-que-la-valeur
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estudo sociológico dos caminhos da liberdade ",(Déterminismes sociaux et liberté 
hu ai e,àVe sàl' tudeàso iologi ueàdesà he i e e tsàdeàlaàli e te ,à‘ioàdeàJa-
neiro, Forense, 1968, 361 pp, traduzido da 2ª edição francesa de 1963. (1ª edição 
em Francês: Paris, PUF, 1955).  

x Veja [Berger / Luckmann, 1978] [Berger/ Luckmann, 1978] -Berger, Peter 
(1929-) e Luckmann, Thomas (1927- :à áàCo st uç oà“o ialàdaà‘ealidade:àT atadoà
deà“o iologiaàdoàCo he i e to à The Social Construction of Reality: A Treatise in 

the Sociology of Kno-wledge), Tradução Floriano Fernandes, Rio de Janeiro, Editora 
Vozes, 1978, 4ªedição, 247 pp. (1ª edição em Inglês, New York, 1966).  , op.cit. 
págs. 124/132. 

xi Bachelard, Gaston (1884 - :à OàNo oàEspí itoàCie tífi o ,à“ oàPaulo,à
ed. Abril 1974, coleção Os Pensadores, vol.XXXVIII, pp.247 a 338 (1ª edição em 
F a s,à LeàNou elàEsp ità“ ie tifi ue ,àFeli àál a à .àP g.à . 

xii Gu it h,àG.à Los Marcos Sociales Del Conocimiento ,àop. it. 
xiii We e ,àMa :à Ensaios de Sociologia - organização e introdução de Hans 

Gerth e Wrigth Mills ,àt aduç oàWalte si àDut a,à e is oàFe a doàHe i ueàCa -
doso, 2ªedição, Rio de Janeiro, Zahar, 1971, 530 pp. (1ªedição em Inglês: Oxford 
University Press, 1946). 

xiv ‘egula e taç esàso iaisà àp efe í elàaà o t olesàso iais àe à az o de 
que a realidade social é constringente, comporta censuras sociais difusas, en-
ua toàoàte oà controle àte à o otaç oàdeà oe ç oàeà ep ess o,ài pli aàaà igi-

lância exercida pelos supervisores no mundo da fábrica e ambientes de trabalho 
em geral, portanto é um termo com origem e aplicação restrita ao sistema de pro-
dução e aos aparelhos organizados com hierarquias bem marcadas. 

xv Gurvitch, Georges (1894- :à Los Marcos Sociales Del Conocimiento ,à
Op.cit. Sem embargo, alguns autores focados nas habilidades representam apres-
sadamente que o objetivo de pesquisar o saber em correlações funcionais fora 
insuficiente, limitado ou tímido, como podem ver em Gunter W. Remmling (ed): 
To a dsàtheà“o iolog àofàK o ledge ,àLo d es, Routledge and Kegan Paul, 1973, 

457 pags. Cf. págs. 289, 290.    

xvi Veja o livro de Stehr, Nico e Volker, Meja (editores): Society and Kno-

wledge - Contemporary Perspectives in the Sociology of Knowledge and Science, 
2nd Revised Edition, New Jersey (EUA), Transaction Publishers, 2009, p. 373,4. 

xvii Cf. Gu it h,àGeo gesà - :à P o le asàdeàSo iologiaàdoàCo he-
i e to ,àI àGu it hà Ed. àetàál.à"T atadoàdeàSo iologiaà-àVol.2”,àop. it.àp gs. àaà

à ªediç oàE àF a s:àPUF,àPa is,à .à 
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xviii Em oposição às teorias equivocadas que, sem diferenciá-la, incorrem 

na redução de qualquer sociabilidade à simples interdependência e interação re-
cíproca, sociólogos notáveis como Durkheim (França) e Cooley (EUA)  ensinaram 
que, por irredutíveis aos indivíduos, os fatos sociais exercem sobre eles uma pre-
eminência psicológica e moral, e que, em consequência, todas as interações, todas 
as relações com outrem (interpessoais e intergrupais) são sempre fundadas sobre 
participações diretas ou fusões parciais em os Nós-outros, como totalidades, ma-
nifestações concretas da consciência coletiva. Ver Gurvitch, Georges (1894-1965): 
A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da sociologia diferencial à Laà

Vocation Actuelle De La Sociologie Tome 1: Vers La Sociologie Differentielle), tra-
dução da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 
587 pp. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1950). 

xix Cf.àGu it h,G.à Dialectique et Sociologie ,àPa is,àFla a io ,à ,à à
pp.,àCol.à“ ie e. 

xxàVejaàGu it h,àGeo gesà - :à áàVo açãoàá tualàdaàSo iologiaà–
vol.II:àa te ede tesàeàpe spe tivas ,àt aduç oàdaà ªàediç oàf a esaàdeà àpo à
O la doàDa iel,àLis oa,àCos os,à ,à àp gs.à ªàed:àPa is,àPUF,à . 

xxi Cf.: Gurvitch, G. Los Marcos Sociales del Conocimiento ,àop. it. 
xxii Ibid., ibidem. 

xxiii Ibid., ibdem. 

xxiv Ibid., ibidem. 

xxv Em oposição às teorias equivocadas que, sem diferenciá-la, incorrem na 
redução de qualquer sociabilidade à simples interdependência e interação recí-
proca, sociólogos notáveis como Durkheim (França) e Cooley (EUA)  ensinaram 
que, por irredutíveis aos indivíduos, os fatos sociais exercem sobre eles uma pre-
eminência psicológica e moral, e que, em consequência, todas as interações, todas 
as relações com outrem (interpessoais e intergrupais) são sempre fundadas sobre 
participações diretas ou fusões parciais em os Nós-outros, como totalidades, ma-
nifestações concretas da consciência coletiva.(Vide Nota xiv) 

xxvi Os atos coletivos são intuições e juízos, presentes nas avaliações, deba-
tes e reflexões coletivas, inclusive as intuições intelectuais, emotivas, voluntárias 
dos Nós-outros, dos grupos, das sociedades globais. Em sociologia as ideias e os 
valores mais indispensáveis às obras de civilização (moral, direito, conhecimento, 
educação) somente se deixam ser acessíveis através dos atos coletivos.  Basta lem-
brar que os atos coletivos constituem um dado básico de civilização à medida que 
guardam uma dimensão originária recorrente, constatada no estudo etnológico, a 
saber: a apreensão afetiva direta do ser, permitindo falar do estado em ato da 
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realidade social dos Nós-outros, dos grupos, das classes, das sociedades, ultrapas-
sando sua expressão conceitual.  Ver Gurvit h,àG:à Los Marcos Sociales del Cono-

cimiento ,àop. it.àDoà es oàauto :à Dialectique et Sociologie ,àPa is,àFla a io ,à
,à àpp.,àCol.à“ ie e. 

xxvii Cf Gurvitch, Georges:à Los Marcos Sociales Del Conocimiento ,àop. it. 
xxviii Oàte oà a plitudes à àa uiàp efe í elàaàe te s esàouàaà dist iasà

so iais à e à az oà deà i pli a à osà te posà so iais.à ásà a plitudesà s oà o etas,à
apreendidas nos tempos sociais de que são inseparáveis, e são percebidas no con-
junto das imagens do mundo que nelas são imbricadas, porém não são reduzidas 
às imagens. As amplitudes concretas são implicadas na seleção perceptiva dos ob-
jetos por critérios coletivos. A marcha dos temas coletivos reais vai se afirmar na 
edidaàe à ueà uma quantidade considerável de percepções, ainda individuais, 

são controladas e sugeridas por critérios coletivos .àCfàGu it h,àGeo gesà -
:à Los Marcos Sociales Del Conocimiento ,àop. it. 
xxix A a liseàdoàsiste aà og iti oàdaà lasseà u guesaàe o t a-seàdese -

ol idaàe àGu it h,àG.:à LosàMa osàSo ialesàDelàCo o i ie to ,àop. it. 
xxx Sobre os temas coletivos reais, ver acima Nota ii. 

xxxiàPa aàdesig a àaàfo aà aisà o ple aàdeàso ia ilidade,àusa osàaàe p es-
s oà l ssi aà e ifi adaàe à CasaàG a deàeàSe zala ,àdeàGil e toàF ei e,à<àN s-ou-
t osà>,àeà oàso e teàaàdesig aç oà<àN sà>àdesseàp o o e,à aisà o u ,àaàfi àdeà
p àe à ele oàoàfatoàdeà ue,àe àosàN s,àe o t a-seài luídaàaàso ia ilidadeàpo à
elaç esà o àout e àeà ueàessaàdesig aç oà o ple aàeàessaà o p ee s oà oà
s oà i e ç esà doà so i logo,à asàu aà o p ee s oàafi adaà aàp p iaà lí guaà
po tuguesa,àu aà ealidadeàso ial.àà 

xxxii Cf.àGu it h,G.à Dialectique et Sociologie ,àop. it. 
xxxiiiààGu it h,àG:à LosàMa osàSo ialesàDelàCo o i ie to ,àop. it. 
xxxiv Pa aài fo aç oà si a,à ejaà Cog itio ,à aàWikipedia. 
xxxvàCf.àGu it h,àG:à P o le asàdeàSo iologiaàdoàCo he i e to ,àI àGu it hà

Edito àetàal.à T atadoàdeàSo iologiaà–àVol.2 ,àT aduç o:àMa.àJos àMa i ho,à‘e is o:à
ál e toàFe ei a,àI i iati asàEdito iais,àPo toà ,àP gs.à àaà à–à ªàediç oàe à
F a s:àPUF,àPa is,à à–àVe àp g. .ààà 

xxxvi Gurvitch, Georges (1894- :à A Vocação Actual da Sociologia - vol. 

I: na senda da sociologia diferencial à LaàVo atio àá tuelle De La Sociologie Tome 
1: Vers La Sociologie Differentielle), tradução da 4ª edição francesa de 1968 por 
Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 587 pp. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 
1950), op.cit. 
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xxxvii  Gurvitch,G: A Vocação Actual da Sociologia Vol.II, op.cit. 

xxxviii Ibid, ibidem. 

xxxix Ibid, ibidem. 

xl áàe p ess oà o eitualàdoàp o o eà ele à oàde eàse àg afadoàe à ai-
úsculas. O pronome ele se refere a um terceiro, um outro distante, não aqui, junto 
doàEuàeàdoàTu.àDestaàfo a,àoà ele àe à i ús ulasàj à àu aàe p ess oà o eitual,à
já expressa o conceito de um sujeito distante, de quem se fala, mas não com quem 
se fala como é o caso do Eu e do Tu, cuja expressão conceitual se redige em letras 
maiúsculas para não localizar no texto um momento presente, uma conversa pa-
alela,àu à a uiàeàago a . 

xli Gu it h,àGeo gesà - :à áàVo açãoàá tualàdaàSo iologiaà–vol.II:à
a te ede tesàeàpe spe tivas ,àop. it. 

xlii A compreensão de que as sensações particulares não passam de abstra-
ções intelectuais de totalidades apreendidas intuitivamente, descoberta pela teo-
ria psicológica da forma ou Gestalttheorie ao demonstrar toda a impossibilidade na 
redução da consciência a sensações dispersas, combinada às demais teorias de cons-
ciência aberta (Bergson, Husserl, Bachelar), tornou-se uma compreensão básica em 
ciências humanas. Sua aplicação em sociologia deu lugar ao hiperempirismo dialé-
ti oàeà àdes o e taàdosàfe e osàpsí ui osàtotais.àCf.àGu it h:à Dialectique et 

Sociologie ,àop. it.àCf.àGu it hàetàal.:à Tratado de Sociologia – Vol.2 ,à‘e is o:àál-
berto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968, (1ªedição Em Francês: PUF, Paris, 

.àCf.àLu ie ,àJa o à J. :à Psi ologiaàeà“o iologia ,àe-book, pdf 158 págs, OEI, 
2008, link http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005 

xliii Ver: Gurvitch, Georges: A Vocação Actual da Sociologia - vol. I, Op. Cit. 
Ve àta àdoà es oàauto :à O Conceito de Fenômenos Psíquicos Totais ài à T a-
tado de Sociologia - Vol.2.op.cit. 

xliv Gu it h,àG.:à LosàMa osàSo ialesàDelàCo o i ie to ,àop. it;àdoà es oà
auto :à Dialectique et Sociologie ,àop. it. 

xlv A realidade dos níveis culturais na vida coletiva – os níveis simbólicos e 
significativos, as ideias, os valores e os ideais – desempenha um papel de primeiro 
plano que ultrapassa a consideração dogmática dos mesmos como simples epife-
nômenos, projeções ou produtos, mas põe em relevo que a consciência coletiva 
os apreende, sendo, portanto, uma consciência situada no ser, intuitiva e capaz de 
se multiplicar em um mesmo quadro social. 

xlvi W ightàMills,àC.:à Consecuencias Metodológicas de la Sociología del Co-

o i ie to ,ài àHo o itz,àI.L.à o ga izado :à Historia y Elementos de la Sociología 

del Conocimiento – to oàI ,àa tigoàe t aídoàdeàW ightàMills,àC.:à Po e ,àPolit sàa dà

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005
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People ,àNe àYo k,àO fo dàU i e sit àP ess,à ;àt aduç oàNoe ià‘ose lat,àBu-
enos Aires, EUDEBA, 3ªedição, 1974, pp.143 a 156. 

xlvii Ver Pesquisa do Laboratório de Sociologia do Conhecimento publicada 
como Anexo in Gu it h,àG.:à LosàMa osàSo ialesàDelàCo o i ie to ,àop.à it. 

xlviii No fenômeno da identificação em vez de duas ou mais consciências só 
uma resta. Na identificação heteropática se afirma a consciência com a qual nos 
identificamos; na identificação idiopática se afirma a consciência do sujeito que 
identifica Outrem ou Nós consigo próprio. Note que o fenômeno da identificação 
nada tem a ver nem com a identidade dos conteúdos nem com a identidade das 
próprias consciências, nem, finalmente com a ligação das consciências por uma 
pa ti ipaç oà e íp o a.àCf.àLu ie ,àJa o à J. :à Psicologia e Sociologia ,àe-book, pdf 
158 págs, OEI, 2008, link <  http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005 > 

xlixàCo oàsa e ,àasào asàdeà i ilizaç oà o oàoàdi eito,àaà o al,àoà o he i-
e to,à aà edu aç o,à fu io a à o oà egula e taç esà so iaisàp oduzidasàpelasà

u idadesà oleti asà eaisàe àsuaàfo aç oà o oàg upos,à lasses,àso iedades.àTodoà
oàag upa e toàso ialàpa ti ula ,àe àespe ialàosàag upa e tosàfu io aisà –àtaisà
o oàafi idadeàf ate al:àdeàsituaç oàe o i a,à e ça,àgosto,ài te esse;àpa e -
tes o;àlo alidade;àati idadeàe o i a;àati idadeà o-lu ati a;à ísti o-e t ti osà
–ààt ào asàaà ealiza à ueàsuste ta àsuaàu idadeà oleti aàe àto oàdeàu aàideiaà
doàdi eito,àu aà o p ee s oàdasà e dadesàdosà o he i e tos,àu aàlutaà o t aà
osào st ulosàaoàesfo çoàhu a oà o oàte d iaà à ealizaç o,àdig aàdeà e o he-
i e toàeàap o aç oàdesi te essada.àTaisà egula e taç esàso iais,àe o aàseja à
fato esà o st i ge tesàpa aàaàpa ti ipaç oà aà ealidadeàso ial,àest oà uitoàlo geà
deàse e àp ojetadosàaoàpapelàdeàadaptado esàouài teg ado esà asàsituaç esàhis-
t i as. 

l-àDilthe ,àWilhel :à I t odu ió àaàlasàCie iasàdelàEspí itu:àe àlaà ueàseàt ataà
deàfu da e ta àelàestudioàdeàlaàso iedadà àdeàlaàhisto ia ,àt aduç oàeàp logoàpo à
Euge ioàÍMá),àM i o,àFo doàdeàCultu aàE o i a,à ,à pp.à ªàediç oààe à
ále o,à .àà 

li-à Gu it h,à Geo gesà - :à P o le asà deà So iologiaà doà Co he i-
e to ,àI àGu it hà Ed. àetàál.à"T atadoàdeàSo iologiaà-àVol.2”,àop. it.àp gs. àaà
à ªediç oàE àF a s:àPUF,àPa is,à .ààCf.àp g.à .à 

lii-àMa hei ,àKa là – :ààà«àIdeologiaàeàUtopia:àu aài t oduçãoà à
so iologiaàdoà o he i e toà»,àt aduç oà“ gioà“a tei o,à e is oàC sa àGui a es,à
‘ioàdeàJa ei o,à)aha àedito ,à ªàediç o,à ,à àpp.à ªàediç oàe àále o,àBo ,à
F.Cohe ,à ;à ªàediç oà e odeladaàe àI gl s,à . 

liii-àGu it h,àGeo gesà - :à Diale ti ueàetàSo iologie ,àop. it. 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005
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liv Ve àLu ie ,à Ja o à J. :à A Utopia do Saber Desencarnado :àBu ok,à à

págs, Outubro 2013, Obra registrada no Safe Creative.  

lv W ightàMills,àC.:à Co se ue iasàMetodol gi asàdeàlaà“o iologíaàdelàCo o-
i ie to ,ài àHo o itz,àI.L.à o ga izado :à Histo iaà àEle e tosàdeàlaà“o iologíaàdelà

Conocimiento – to oàI ,àop.à it. 
lviààVejaàGu it h,àGeo gesà - :à Diale ti ueàetàSo iologie op.à it 
lviiàKolako ski,àLeszek:à àáàP ese çaàdoàMitoà ,àt aduç oàJos àViegasàFilho,à

ap ese taç oà J.G.Me uio ,àB asília,à edito aàU i e sidadeà deàB asília,à ,à à
pp.à ªàediç oàe àPolo s,à .àCf.àp gs.à àeà .à 

lviiiààKolako skià oàle aàe à o taà ueàaàafi aç oàdoàsig ifi adoàe àsuaà
auto o iaà elati aàaà espeitoàdoàsig ifi a teà -àouàdoàsi olizadoàaà espeitoàdoà
si oliza te-àsejaàta àaàa te ipaç oà oàp ese teàdeàu àte poàfutu o,àsejaà
ta à u àfutu oàatual .àDaíàsuaàe ui o adaàa eitaç oàdaàalego ia.àà 

lixàBa hela d,àGasto :à OàNovoàEspí itoàCie tífi o ,à“ oàPaulo,àed.á il,à ,à
oleç oà OsàPe sado es ,à ol.XXXVIII,àpp. àaà à ªediç oàe àF a s,à . 

lxàVejaàGu it h,àGeo gesà - :à Diale ti ueàetàSo iologie op.à it 
lxi Gurvitch, G: Los Marcos Sociales del Conocimento, op.cit, cap. 1 e passim.  

lxii Ibid, ibidem. 

lxiiiàTalài flu iaàdoà o he i e toàt i oà oà eduzàaàespe ifi idadeàdosà
de aisàg e osàdoà o he i e to,à asà e elaàaàte tati aàdeàte ifi aç oàdoàsa e à
o oà a a te ísti aàdaàas e s oàdaàte o u o a ia. 

lxivà Wittge stei ,à Lud igà à –à :à T a tadusà Logi o-Philosophi us,à
T aduç oà Pie eà Klosso ski,à I t oduç oàBe t a dà‘ussel,à Pa is,àGalli a d,à ,à

àPp.à ªàediç oàE àále oà:à . 
lxvàMa ,àKa là à-à :à LeàCapital-Li eàI ,àt aduzidoàe à àpo àJ.‘o ,à

o àap ese taç oàdeàLouisàálthusse ,àPa is,àGa ie -Fla a io ,à ,à àp gs.à
ªàEdiç oàe àále o:à .àà 

lxviàGu it h,àGà - :à LosàMa osàSo ialesàdelàCo o i ie to”,àop. it.à 
lxviiàW ightàMills,àC.:à Co se ue iasàMetodológi asàdeàlaàSo iologíaàdelàCo-

o i ie to ,àop.à it. 
lxviiià‘egula e taç esàso iaisà àp efe í elàaà o t olesàso iais àe à az oàdeà

ueà aà ealidadeà so ialà à o st i ge te,à o po taà e su asà so iaisà difusas,à e -
ua toàoàte oà o t ole àte à o otaç oàdeà oe ç oàeà ep ess o,ài pli aàaà igi-

l iaàe e idaàpelosàsupe iso esà oà u doàdaàf i aàeàa ie tesàdeàt a alhoà
e àge al. 
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lxix Hoje em dia cresce a consciência de que a administração empresarial e 

corporativa não pode ser impositiva nem agredir os direitos humanos e sociais. 
Embora as empresas no Brasil tenham acentuado o aspecto assistencialista e am-
bientalista, o movimento internacional pela responsabilidade social empresarial 
(RSE) revela que a consciência administrativa se abriu ao mundo do trabalho e 
passou a repelir como condenáveis todas as práticas arbitrárias contra os subordi-
nados, fazendo ver que a RSE implica notadamente reconhecer os direitos huma-
nos, os direitos sociais e os direitos econômicos. As supostas boas lógicas adminis-
trativas nem sempre são socialmente eficazes. E a tecnificação do saber e dos con-
troles sociais acontece exatamente pela imposição de preconcepções lógicas. Por 
contra, os melhoramentos mais eficazes são aqueles tirados da própria realidade 
social existente. Além disso, deve ser resgatada a afirmação espontânea do equi-
líbrio parcial entre as prerrogativas de uns e as obrigações de outros, como foco 
da vida do Direito que se inclui nas manifestações da sociabilidade. 

lxx Lembrem que não somente a capacidade em distinguir as semelhanças 
e as diferenças constitui um fato social básico, mas também é básico o reconheci-
mento coletivo de que as relações de aproximação ou afastamento com os outros 
são feitas de semelhanças e diferenças, o que confirma a constatação de Durkheim 
de que as categorias lógicas, como o princípio da identidade e do terceiro excluído, 
são sociais em segundo grau.  

lxxi Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo; uma 
proposição P exclui em alternativa a não-P. 

lxxiiàGu it hàGeo gesà - :à P o le asàdeàSo iologiaàdoàCo he i-
e to ,àI àGu it hà Ed. àetàál.à T atadoàdeàSo iologiaà-àVol.2”,à ,àpp. àaà à
ªediç oàe àF a s:àPa is,àPUF, .àop. it. 

lxxiii Ibid., ibidem 

lxxivàPa aàBou dieu,àLe -“t aussà à e su elà a -àpo à es ue e -se àdeàuti-
liz -loàeàso etudoà -àpo à i lui àoàp i ípioàdaà elaç oà ouà o elaç o àe t eàasà
est utu asàdosàsiste asàsi li osàeàasàest utu asàso iais,àp i ípioàdoà ualàseàuti-
lizou,à de t eàasàe pli açõesàde asiadoàf eisàeài ge ua e teàp ojetivas àà-to a-
dasàdesp ezadasàpo àLe -“t aussà o oà efe iasàdeàu aà leitu aàe te a ,à ueà
passouàaà ejeita àe àfa o àdasài te p etaç esàaleg i asà f.àBou dieu,àPie e:à áà
E o o iaàdasàT o asàSi óli as ,àà“ oàPaulo,àEd.àPe spe ti a,à ,à pp.à,p. .à 

lxxv Macedo, Ivanildo Izaias. Educação no trabalho: retendo talentos na or-
ganização. Rio de Janeiro, FGV/Ebap, 1998. 365p. 

lxxvi Goleman, Daniel. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro, Objetiva, 
1996. P. 48 

lxxvii Saltini, Claudio J. P. Afetividade & Inteligência. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 1999. P.59   
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