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Algumas funções
da formalização
em Sociologia
Na Sociologia, como em qualquer ciência, o acordo sobre a significação dos conceitos, a definição das variáveis, a interpretação dos resultados e a própria dedução
teórica, depende do nível de formalização da
linguagem sociológica. A investigação empírica e a formalização aparecem, pois, em
situação de dependência recíproca. Esta reciprocidade tende a introduzir na Sociologia
uma linguagem complexa, cada vez mais
afastada da experiência vulgar.

A importância do formalismo em sociologia é muitas vezes
posta em dúvida. 0 requisitório mais violento é o de SOROKIN1,
demasiado conhecido para que seja necessário lembrar os seus considerandos. Resumindo brevemente, a formalização seria puramente
estenográfica, inútil ou absurda. 0 primeiro ponto de acusação, se
por vezes é justificado, ignora a importância que pode revestir
para o desenvolvimento de uma teoria ou de uma hipótese, a parcimónia da explicação e o carácter identificável das variáveis utilizadas ; neste sentido, outros estudos, se bem que não conduzindo a
deduções diferentes das que resultam do raciocínio silogístico,
apoiam-se em sistemas suficientemente claros e coerentes para que
a eles se possa eventualmente aplicar uma linguagem mais poderosa. O segundo ponto de acusação — a inutilidade — nem merece
que com ele nos detenhamos: quando se constrói um sistema lógico
e coerente, pode saber-se se ele é útil, não se pode determinar se
N. da R. — Tradução, devidamente autorizada, do artigo «Quelques
fonctions de la formalisation en sociologie», publicado em Archives Européennes de Sociologie, IV (1963), pp. 191-218.
1 P. SOROKIN, Tendances et déboires de Ia sociologie américaine, Paris,
Aubier, 1959.

ele é inútil; este paradoxo é uma banalidade para a história da
Ciência. Quanto ao terceiro ponto de acusação — o absurdo—deriva da afirmação, contestável, segundo a qual as coisas seriam,
pela sua natureza, necessariamente qualitativas ou quantitativas.
Ilustraremos aqui certas funções da formalização aplicada à
sociologia, que bastarão, segundo cremos, para refutar as acusações quanto à inutilidade e ao absurdo. Limitar-nos-emos a algumas aplicações simples, em que o interesse do formalismo pode ser
facilmente demonstrado.
Excluímos deliberadamente a função — importante e discutida
— representada pelas teorias completamente formalizadas (modelos), cuja discussão não pode, evidentemente, caber no quadro dum
artigo. Interessar-nos-emos particularmente por três funções: métrica, crítica, conceptual.

Não valeria a pena determo-nos no estudo do formalismo métrico, largamente difundido sob a forma das escalas de THURSTONE,
GUTTMAN e outras, se a sua significação não aparecesse frequentemente mal compreendida. Diga-se, desde já, que não se pode
defini-lo nem como um meio de tornar mensurável o que o não é,
nem de tornar mensurável o que o é. A verdade é que não há na
natureza social objectos quantitativos e objectos qualitativos; tudo
o que pode dizer-se é que a linguagem ou a observação distinguem
em todo o atributo que caracteriza um objecto social, uma graduação ou pelo menos uma categorização (uma organização é mais ou
menos centralizada, mais ou menos burocratizada; uma sociedade
mais ou menos hierarquizada, compartimentada; um partido de
direita, de esquerda, etc.), sem contudo poder, salvo em casos particulares, classificar univocamente um conjunto de objectos dado.
Ora, qualquer teoria sociológica consiste em pôr em evidência a
estrutura causal dum conjunto de atributos. Daqui resulta que
uma das condições de possibilidade da verificação, é o acordo
intersubjectivo sobre a classificação dum conjunto de objectos,
num conjunto de categorias de atributos.
Em numerosos casos a classificação pode ser efectuada intuitivamente ou por uma operação simples e pouco discutível. Noutros,
e em especial quando se trata não só de um problema de distinção,
mas também de ordem, o conceito correspondente a um atributo
dado define, implicitamente, a relação de desigualdade entre dois
objecto (necessária ao estabelecimento da métrica), por um conjunto de condições tão complexas que deve elaborar-se um instrumento de medida formal. Uma vez explicitadas as exigências con485

tidas no conceito, toda a métrica que satisfaça essas condições
pode ser considerada equivalente. Suponhamos, por exemplo, que
se decide classificar os elementos dum conjunto de organizações,
ou os segmentos duma organização participantes de decisões
comuns, em função do seu poder respectivo. Imaginemos, para fixar
ideias, um conjunto de cinco organizações (ou segmentos) chamadas
a tomar por maioria, frequentes decisões em situações de decisão
comparáveis, e possuindo cada uma um voto. Numa tal situação,
é natural definir o poder a partir das situações de conflito; com
efeito, ninguém porá em dúvida que se as moções de At são sempre
aceites, de preferência às moções de A2, no momento em que as
duas associações sustentam pontos de vista opostos num conjunto
de situações comparáveis, deve aceitar-se a relação: poder de At >
poder de A2, ou abreviadamente, p (At) > p (A2).
É evidente que a situação aqui apresentada é particular: ela
não abrange, de forma alguma, a totalidade dos problemas de medida postos pelas relações de poder. Contudo, qualquer que seja
a situação concreta examinada, o sociólogo enfrenta sempre a alternativa seguinte: ou é capaz de traduzir formalmente
em operação
de medida as condições implicadas no conceito1, ou, então, entrega-se a uma apreciação «intuitiva» e diminui a probabilidade de
chegar a uma acordo intersubjectivo sobre as propostas que enuncie ; a incapacidade de definir a métrica é correlativa da incapacidade de definir o conceito. O problema examinado aqui é particular,
mas a solução que se deu, remete para uma estratégia de investigação geral.
No nosso caso poder-se-iam analisar uma série de decisões
comparáveis, examinar os conflitos opondo duas organizações, de
maneira a determinar para cada par, o sentido da relação de
desigualdade. A relação p (A{) > p (Aj) poderia então significar
explicitamente: na maioria (ou totalidade) dos conflitos entre Ai e
Aj, Ai conseguiu juntar maior número de votos a seu favor do que
Aj. Dois casos se podem então verificar consoante a relação «>»
for transitiva ou não. No primeiro caso, a medida de poder é satisfatória, dado que se observará p (Ai) > p (Aj) cada vez que se
tenha observado p (Ai) > p (Ák) e p (Ak) > p (Aj). Porém, a
situação hipotética aqui analisada é, sem dúvida, demasiado complexa para que o caso transitivo possa ser tido como geral: é
muito possível que se encontre na realidade situações onde se teria
simultaneamente p (Aj) > p (Ai); p (Ai) > p (Ak), p (Ak) >
> p (Ax). É evidente que, neste caso, p não permite ordenar as
organizações e não pode, por consequência, ser considerado como
métrica de ordem completa.
Todavia, uma tal situação não prova, em nada, que o atributo
sobre o qual se procura definir uma ordem não seja mensurável:
prova apenas que a relação de desigualdade definida é intransitiva
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e nada mais. Dado que os números constituem um conjunto ordenado, uma maneira de preservação contra o aparecimento de fenómenos de intransitividade, consiste em associar um número a
cada objecto, sob condição que a aplicação assim definida satisfaça às condições determinadas pela análise do conceito. No caso
presente poderia pensar-se em enumerar simplesmente as vitórias
obtidas por cada uma das organizações. Suponhamos, para fixar
ideias, que se observa cada par de organizações, em quatro conflitos «singulares» e que se apresenta os resultados sob a forma
de uma matriz como a que se sesrue, onde o número situado na intersecção da linha i e da coluna /, indica o número de vitórias alcançadas por Aj sobre A^ Chamaremos M a esta matriz.

A1
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A,
A,
A,

A,

A,

^ 3

A,

As

2
1
1
0
3

3
2
0
1
0

3
4
2
2
1

4
3
2
2
1

1
4
3
3
2

Neste caso, At obtém 3 vitórias sobre A2, 3 sobre Az> 4 sobre
A4 e 1 sobre A5; o total destes números define uma medida do
poder de At. Por razões formais, admitiremos ainda que cada organização se opõe a si própria. O número 2 colocado nas células diagonais não faz mais que exprimir a identidade de poder duma
organização dada, e não introduz, consequentemente, qualquer hipótese particularizante.
Ter^se-ia, de acordo com esta convenção, a nova definição
de poder P:
P (AJ = 1 3 ; P (A2) = 1 4 ; P (As) =8;P

(A4) = 8 ; P (A5) = 7

Contudo, é evidente que uma tal definição corresponde imperfeitamente às condições analíticas do conceito, porque o poder
relativo duma organização não depende somente do número de
vitórias que ele é capaz de obter, mas também do próprio poder
das organizações vencidas. É importante tomar em conta, na métrica, o facto de At ser em três casos sobre quatro batida por A5,
que, não obstante, é uma organização «fraca». Esta situação hipotética poderia aparecer numa realidade social onde houvesse tendência a formar-se uma coligação a favor duma organização fraca,
logo que esta última entrasse em -conflito com uma organização
forte; ela corresponderia deste modo a uma espécie de mecanismo
regulador que tivesse por função evitar um desequilíbrio demasiado grande de forças, tendo todavia em atenção as suas relações
de força.

O conceito de poder implica assim uma ponderação do p
de cada elemento, pelo poder dos elementos em relação aos quais
ele aparece como superior. No nosso exemplo, como At consegue
respectivamente 3, 3, 4 e 1 vitórias sobre A2, A8, A4, A5 e estas
obtêm no total 14, 8, 8 e 7 vitórias, um sistema simples consiste
em ponderar o número de vitórias obtidas por At sobre cada uma
das organizações, pelo número de vitórias destas últimas, Procedendo da mesma forma para as cinco organizações obter-se-ia:
P' (A,) «= 131; P' (A2) = 125; P ' (A3) = 66; P' (A4) = 67;
P'(,45)=69;
Vê-se imediatamente o efeito desta ponderação: a ordem de
poder foi modificada. Todavia, uma objecção surge imediatamente
no espírito: ponderou-se o poder de A^ pelo poder de A2, A8, A4, A5,
mas o próprio poder destas organizações não foi ponderado, podendo o raciocínio ser indefinidamente repetido. Verifica-se, pois,
que a análise do conceito conduz a uma série de operações representando um «regressio ad infinitum». É então possível, 2nestas
condições, associar uma medida satisfatória a este conceito?
As quantidades P são obtidas fazendo a soma dos elementos de
cada linha da matriz M. É fácil verificar que as quantidades2 P '
são, da mesma maneira, obtidas procurando o quadrado M da
matriz M linha por linha3,
Se agora se quiser ponderar o poder das organizações A2, A3,
A4, A5, para calcular o poder de A*, é preciso, como já vimos,
ter em conta não só o número de vitórias» mas o poder das organizações sobre as quais elas foram obtidas; noutros termos, trata-se
de calcular as quantidades P" a partir das quantidades P', exactamente como se calcularam as quantidades P ' a partir de P : somando as linhas de M3. Obter-se-ia:
P» (AO =1172; P" (A 2 )=1122; P" (A 3 )=604;
P» (A4) = 598; P" (A5) = 664;
De novo foi modificada a ordem de poder. Porém, é fácil
mostrar que se se repete a operação e se calcula sucessivamente
2 o problema foi tratado por THURSTONE nos seus trabalhos acerca das
comparações por pares; ver W. TORGERSON, Theory and methoãs of scáling
(New York, Wiley, 1958). A ideia exposta aqui é original de M. G. KENDALL,
«Further contributions to the Theory of paired comparisons», BiometrOcs,
H (1955) p. 43 e daude BERGE, La iheorie des graphes et ses applications
(Paris, Dunod, 1958), pp. 128 e segs.
3 Para obter o elemento de linha i e de coluna 9 do produto de duas
matrizes A e B, multiplica-se o primeiro elemento da linha i de i pelo
primeiro elemento da coluna j de B, o segundo elemento da linha i de A
segundo elemento da coluna j de B, e assim sucessivamente até ao último
elemento, e depois adicionam-se os produtos obtidos desta forma.

p (â)y p (4)^ ..^ a ordem estabiliza-se definitivamente depois de um
pequeno número de iterações. No caso presente, ter-se-ia, por
exemplo:
P3 (Ai)

=

10 578; pa (A2) = 10282; P* (As) = 5568;
P3 (A4) = 5518; P 3 (A5) = 6046.

P* (Ax) = 96824; P 4 (A2) = 94 152; P 4 (A3) = 50888;
P* (Aé) = 50592; P* (4 5 ) = 54912.
Assim, a ordem das cinco organizações torna-se com as iterações sucessivas:

P
P'
P"
P(4)

A1

A2

^ 3

2
1
1
1
1

1
2
2
2
2

3
5
4
4
4

3
4
5
5
5

5
3
3
3
3

Vê-se que a ordem finalmente obtida, é sensivelmente diferente da ordem inicial, e que se torna definitiva após a segunda
iteração.
Qual é o balanço da operação? Torna-se evidente que P é uma
medida extremamente grosseira; ele não entra em consideração
com o facto de que não deve apenas enumerar-se as situações de
domínio, mas tomar em 'atenção o poder das organizações dominadas. Uma tal condição pode ser extraída analiticamente do conceito de poder aplicado ao contexto presente. Como consequência,
a ordem obtida a partir da ponderação corresponde incontestavelmente melhor -a este conceito. Poder-se-ia, aliás, em outros casos,
controlar a qualidade superior da métrica final, examinando a
sua «legitimidade externa»: se se sabe pela teoria, ou pela experiência, que o poder de uma organização está em certas condições,
ligado a uma variável V ou a um conjunto de variáveis { V } , as
ligações deveriam aparecer mais nitidamente, utilizando, para estimar o poder, de preferência a métrica final à métrica inicial.
Noutras palavras, a medida P deveria em média, dar lugar a
resultados menos coerentes e mais duvidosos que a medida P 00 .
É fácil ver que P não constitui uma medida satisfatória senão
para o caso simples, mas sem dúvida pouco realista, examinado
no princípio, caso em que pode obter-se, facilmente, uma relação
de desigualdade transitiva.
Uma outra vantagem da medida P 00 está em que ela fornece

imediatamente, não só uma ordem de poder, mas também tima
medida quantitativa do poder relativo de cada organização na sociedade constituída pelos cinco elementos; designando por P* esta
medida, ter-se-ia:
P^(A1) =0,28; P*(A2) - 0,27; P*(.43) - 0,15;
P*(A4) = 0,14; P*(A5) = 0,16.
Uma tal medida não é significativa em si própria, mas pode
tornar-se útil, se se desejar comparar, por exemplo, um conjunto
de sociedades
quanto à distribuição de poder entre os seus elementos 4.
A introdução do formalismo métrico conduz, assim, a um
alertar para o carácter complexo dos conceitos sociológicos. Sem
dúvida, o exemplo presente é particular; porém,, a situação que
ele ilustra está longe de ser excepcional. í)esde que se queira analisar as relações entre atributos correspondentes a conceitos acerca
dos quais não se pode definir uma medida simples, é necessário,
sob pena de chegar a resultados equívocos ou muito grosseiros,
recorrer a uma representação formal das condições postas em evidência pela análise dos conceitos.
Só tendo em atenção estas condições se pode chegar a um
acordo intersubjectiyo sobre a medida utilizada. Se o formalismo
não permite determinar a boa medida dum conceito, permite pelo
menos, como mostra o exemplo precedente, obter, em certos casos,
uma medida mais próxima do sentido mais geral do conceito, do
que a que se poderia obter intuitivamente ou por meios mais rudimentares.
Vê-se também, por exemplo, como se torna impossível distinguir, ao nível das próprias coisas, o mensurável do não-mensurável;
se se examina apenas a relação de desigualdade definida no princípio, constata-se, sem dúvida, que ela não satisfaz à condição de
transitividade, que deve ser verificada em toda a operação que
define uma ordem. Poder-se-ia daqui deduzir que o poder relativo
não é mensurável num tal caso. Isso seria no entanto uma concepção estreita: vê-se pela análise formal do conceito que se pode
definir uma ordem entre os elementos, apesar da intransitividade
da relação primitiva.
4 p*(A t ) é obtido fazendo o quociente PU) (A±) / [P(4) (At) +
+ P(4) (A 2 )+...+P(4) (A 5 )]. Os valores de P* são, como pode ver-se facilmente, quase idênticos se forem calculados a partir de P(3), P(4), p(s> ...
Esta propriedade, segundo a qual, para certas matrizes, a distribuição das
quantidades marginais, não se altera quando se eleva a potências cada
vez maiores, foi utilizada em contextos extremamente diferentes, não somente
nos processos markovianos de aprendizagem, mas também nas análisesi de
grupos: ver Paul LAZARSPELD e Robeart K. MERTON, «Friendship as> social
process: a substantive and methodological analysis», in Morroe BERGER et
ai., Freeãom and Control in Moãern Societies (New-York, Van Nostrand.
1954), 18-66.

490

Sem entrarmos noutros exemplos, notemos que todos os modelos gerais de medida participam da mesma lógica que a medida
precedente: se se observa uma estrutura de GUTTMAN sobre um
conjunto de «items» pertencendo manifestamente a uma unidade
conceptual, não pode deixar, logicamente, de admitir-se a ordem
que ela define entre as classes de indivíduos. Igualmente, uma estrutura de SPEARMAN corresponde a uma situação onde um conjunto de inter-correlações pode ser anulado, pela introdução duma
única variável inobservável, de tal modo que o valor associado
a um indivíduo sobre esta variável pode ser substituído no conjunto dos valores correspondendo aos «items» manifestados; se uma
tal estrutura for observada e se se admite a unidade conceptual
do conjunto de «items», deve aceitar-se também a medida que daí
resulta. Todas estas técnicas gerais de medida acabam por ter
como finalidade gerar um acordo intersubjectivo necessário a partir do momento em que certos postulados são admitidos.
Em todos os casos, o formalismo tem por função traduzir as
condições analíticas dum dado conceito, delas deduzir classificações
por -categorias, ordens ou medidas quantitativas de acordo com
estas condições, gerar um acordo intersubjectivo sobre a métrica,
caracterizar estruturas complexas. Sobre este último ponto deve
notar-se que a noção de matriz associada a um gráfico, utilizada
no nosso exemplo, é de alcance extremamente vasto para a análise
e para a caracterização
de numeroso» objectos sociais (grupos,
organizações, etc.) 5 .
II

a) Uma segunda função da formalização diz respeito à actividade de natureza crítica aplicada aos diversos momentos da investigação. De novo iremos proceder à análise detalhada de exemplos particulares, que ilustram uma situação geral.
Uma parte não desprezável da produção sociológica repousa
sobre a exploração dos dados fornecidos pela contabilidade administrativa. Neste caso conhece-se geralmente a distribuição de certos
atributos, numa população, não de indivíduos, mas de unidades
geográficas. Contudo, o interesse recai geralmente nas relações
entre os atributos ao nível individual: a questão está, pois, em saber
em que medida é possível passar dum nível a outro; mais genericamente, o problema é o de fazer a «crítica» — no sentido Kantiano
do termo — da análise ecológica. Sem entrar em detalhes dum
5 Ver Leon FESTINGER, «Matrix analysis of group structures», In P»
LAZARSFELD e Morris ROSENBERG, The language of social resecurch (Glencoe,
The Pree Press, 1955), 357-368.

problema já estudado6, examinaremos apenas um ponto particular
que tem a vantagem de mostrar, por um lado, a eficácia da formalização relativamente às considerações verbais, e por outro, de
apresentar um exemplo de aplicaçãoi bastante interessante, no qual
o formalismo, para ter sentido, deve apoiar-se em factos empíricos
gerais. A questão é a seguinte: tendo observado uma correlação
muito elevada entre dois caracteres relativos a conjuntos, que
podo afirmar-se da sua ligação» individual? Para responder a esta
pergunta, é necessário exprimir o coeficiente r relativo aos conjuntos, em função do coeficiente <p relativo aos indivíduos (supõe-se
os atributos dicotomizados). Sabe-se que todo o coeficiente de correlação é definido pela razão entre a covariancia entre duas variáveis e o produto «dos seus desvios-padrões; tem-se, pois, para n conjuntos geográficos, k (k = 1 a w) de que se supõe para simplificar,
os efectivos iguais,
1 w
[2a. 1] r<r (T•= — yj (p

1 n
—p ) (p

—p ) = — Y,p

p

—p p

em que p1/k é a frequência do carácter 1 no conjunto k, p
frequência do carácter 2 no mesmo conjunto; e
[2a. 2]

1
9e e= — Y, p

1
— — TJ p

é a

1
. —

em que ej e e2 representam os desvios-padrões das variáveis 1 e 2
ao nível individual, relativos ao conjunto de população (ex — Vpipi;
e2 = V p2 pj). Tornasse então fácil exprimir r em função de <p, a
partir de [2a. 1] e [2a. 2].
[2a. 3]

r <*<*•= — ( S

p

v* P2//c— S

« Ver Raymond BOUDON^ «Propriétés individuelles et propriétés colectlves: un problème d'analyse écologique», Revue Française de Sociologie, XV
(1963), 275-299.
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A expressão entre parêntesis em [2a. 3] tem um aspecto interessante : representa o numerador do coeficiente de correlação individual no conjunto k, isto é ^. Pode-se, então, exprimir r em função
do coeficiente individual geral e dos coeficientes
individuais que
caracterizam cada conjunto fc, (Vd. nota 7)
[2a. 4]

r<,1<r2 = <Pe1

e2-

Esta fórmula permite então apresentar uma aplicação original
do formalismo. Com efeito, em si própria, não significa grande
coisa; em particular, não permite calcular o valor f, dado que é
uma^equação a n + 1 incógnitas (<p; <plr <p2....... fa). Mas torna-se
um instrumento eficaz para analisar o efeito de factos empíricos
gerais nas situações examinadas pelos métodos de análise ecológica: em numerosos casos práticos o efeito dum atributo individual sobre outro, depende largamente do contexto no qual é observado. Noutros termos, se se estuda a correlação entre dois atributos
numa unidade suficientemente pequena para que possa ser considerada como constituindo o contexto comum a todos os seus membros, ela deve parecer bastante mais fraca que sobre uma
população antecipadamente levantada em contextos ecológicos
diferentes. Isto quer significar que em numerosas situações observadas por este tipo de análise, o controle da variável contexto
determina que os ^ sejam, em média, inferiores a <p. Por outro
lado, dada a heterogeneidade — necessária à aplicação da análise
ecológica — na distribuição de caracteres no seio das unidades, as
quantidades eli6 e e2k, serão, em média, muito inferiores a ex e e2.
Daqui resulta que se o contexto tem um efeito marcado, o segundo
termo do membro da direita de [2&.4] será insignificante em relação ao primeiro. Dado que ex e e2 serão menores que o-i e <s2f como
se pode verificar facilmente, r será maior que <p. Em definitivo,
a estimativa de ligação individual entre os dois caracteres, a partir
da ligação observada sobre as unidades geográficas, depende do
efeito do contexto. Se este último é muito intenso, o coeficiente
de correlação r calculado sobre os conjuntos corresponderá a um
coeficiente individual <p bastante mais fraco. Mas é também possível que o contexto tenha um efeito mínimo e que, por consequência,
o segundo termo do membro da direita de [2a. 2] não seja desprezável. Neste caso, é muito difícil, conhecido r, avaliar o efeito indi7 O teorema correspondente à equação [2a. 4] é dado sob uma outra
forma por W. ROBINSON em «Ecológica! correlation and the behaviour of individuais», American Sociólogical Review, XV (1950), 351-357. Ver também
P. LÂZARSFELD, «The álgebra of dichotomous systems», in H. SOLOMON, Studies
in item análysis anã prediction (Stanford, Stanford V. Press, 1961).

vidual. Assim, a interpretação duma ligação entre variáveis, observada ao nível de conjuntos geográficos ou administrativos («a
esquizofrenia é mais frequente nos bairros pobres», por exemplo),
supõe que se conheça o efeito do contexto. Não se pode, pois,
determinar, a partir de resultados ecológicos deste tipo, nem o
efeito individual duma variável sobre outra, nem o efeito do contexto.
A análise formal, tem assim, uma função crítica: mostra que
o valor da análise ecológica está muitas vezes fundamentado nas
informações que se podem obter por outras vias, e permite distinguir o que se sabe, daquilo que se pode efectivamente deduzir. Ela
tem, além disto, uma função eurística: mostra no caso presente,
que é necessário, tanto para a teoria como para a previsão, determinar na explicação dum comportamento social dado (voto, suicídio, crime, etc.) a parte que diz respeito ao contexto, a que se
refere aos atributos individuais, a que, enfim resulta da interacção entre estes factores. Se não é possível por uma análise
formal ou empírica determinar a importância destas diversas
classes de efeitos, um resultado ecológico torna-se dificilmente
utilizável e mesmo interpretável.
* 6) De uma maneira genérica, a linguagem verbal apresenta
muitas vezes o perigo da contiguidade, ou por outras palavras, de
admitir, sem discussão, a equivalência de proposições ou noções
vizinhas. O paradoxo descrito acima é um exemplo disto: mostra
que não se pode impunemente traduzir uma proposição verdadeira
ao nível colectivo, numa proposição ao nível individual, se não se
tomar o cuidado de exprimir formalmente esta operação de «tradução», de modo a determinar-lhe as consequências lógicas.
O inconveniente deste tipo de raciocínio aparece em numerosos
casos; quando se passa, sem precaução, da correlação à ausência
de causalidade, etc, em todos os problemas que impliquem uma
passagem do colectivo ao individual, como mostra o exemplo precedente. E também na passagem do micro-sociológico ao macro-sociolégico, quer dizer na situação extremamente geral, em que,
conhecendo o comportamento dos elementos dum sistema, se tenta
determinar o comportamento do próprio sistema. Tal perigo é visível na quase totalidade dos casos em que se conseguiu formalizar
uma teoria descritiva do funcionamento dum sistema. As formalizações elaboradas
por SIMON de certas teorias de HOMAINS8, de
9
FESTINGER , sobre a dinâmica dos grupos, o modelo formal elabos Herbert SiMON, Modéls of man (New York, Willey 1957), cap. IV: «A
formal theory of interactions in social groups».
a Ibid., cap. VII: «Mechanisms involved in pressures towards uniformity
in group» e «Mechanisms involved in group pressures on deviate members».
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rado por BARTON 10 a propósito dum estudo de casos sobre o funcionamento duma prisão, mostram, sem excepção, que, quando uma
teoria verbal é suficientemente precisa para permitir uma tradução destas proposições numa linguagem formal, — quer dizer,
quando as variáveis utilizadas são, senão definidas, pelo menos
rigorosamente identificadas e que as suas ligações são formalmente explicitáveis — as consequências que daí se podem deduzir
com a ajuda do formalismo são por vezes inesperadas e geralmente
mais numerosas do que aquela que se pode obter por uma aproximação silogística. Enquanto que o raciocínio por contiguidade tende
a extrapolar a partir do comportamento dos elementos, o comportamento do sistema, a experiência prova que mesmo os sistemas muito simples podem comportara de jnaneira paradoxal.
Este ponto é importante, porque fez surgir um aspecto essencial na
função crítica do formalismo, aplicada, neste caso, à teoria sociológica e não apenas à interpretação dos resultados estatísticos.
Suponhamos, a título exemplificativo, um problema «elementar» de sociologia das organizações11: um segmento duma organização está encarregado de tomar decisões dicotómicas (aptidão /
/ não aptidão —culpabilidade / absolvição— aceitação / rejeição).
Este segmento comporta dois escalões: um de pré^elecção cujas
decisões negativas são aceites, e outro em que as decisões positivas
do primeiro são reexaminadas. Os dois escalões constituem um
sistema elementar de divisão de trabalho, com controle do escalão
superior sobre uma categoria de decisões do outro. É voluntariamente que não concretizamos mais: é bom, pelo menos numa etapa
prévia, raciocinar ao nível dos tipos, de preferência ao nível dos
objectos particulares; o formalismo pode sex mais facilmente aplicado e os resultados obtidos sãoi mais; gerais. O tipo ideal apresentado corresponde a um sub-conjunto importante das organizações,
ou segmentos de organizações complexas (a vários níveis) encarregadas de decisões de classificação relativamente a um conjunto
de objectos. Para simplificar, admitiremos que as características
da população exterior, constituindo a «entrada» do sistema são
estáveis no tempo.
Sendo dado este tipo ideal, o problema é o de descrever o comportamento das duas componentes de maneira tão simples quanto
possível. Admitindo que os objectivos da própria organização são
invariáveis no tempo, o segmento superior S2 toma uma proporção

10 Richard MCCLEERY, «Policy change in prison management»; Allen
BARTON e Bo ANDERSON, «Change in an organizational system: formalization
of a qualitative study», in A. ETZIONI, Complex organizations (New York,
Holt Rinehart, 1961).
11 O modelo proposto acima deriva duma análise de séries criminológicas seculares, levada a efeito em colaboração com A. DAVJDOVITCH.

de decisões positivas constante, se a qualidade dos elementos que
lhe são transmitidos por Sx for constante. Como as características
da população exterior são supostas estáveis, a proporção D2 de decisões negativas (e, evidentemente, a proporção 1 — D2 de decisões
positivas) depende exclusivamente da proporção D± de decisões
negativas emitidas pelo primeiro escalão Si. Quanto a Si pode
considerar-se que ele é movido simultaneamente por dois objectivos
contraditórios: o primeiro (Oi) de melhorar a sua eficácia pré-selectiva, aumentando a proporção das suas decisões negativas, o
segundo (O2) de não entrar em conflito com os objectivos da organização enquanto que tal, deixando escapar elementos «válidos»12.
Pode, então, pôr-se um certo número de questões sobre o comportamento eventual do sistema <a partir da sua aplicação.
1. Supondo que S± beneficia sensivelmente Ot em relação a
O2, por outras palavras, supondo que ele dá mais importância à sua
eficácia relativamente ao escalão superior, assistir-se-á a um desaparecimento regular e rápido de decisões negativas da parte de S2 ?
2. Supondo que Si não beneficia de maneira ostensiva um
dos seus objectivos em relação a outro, observar-se-á oscilações
de Dl e D2 através do tempo?
3. Supondo que Si não beneficia de forma evidente um dos
seus objectivos, atingirá o sistema um equilíbrio?
As mesmas questões poderiam ser traduzidas numa outra linguagem: pode inquirir-se em que condições a organização bi-segmentária definida, manifesta um equilíbrio funcional, se é
necessário que o segmento inferior admita uma certa taxa de
divergência entre as suas próprias apreciações e a do escalão superior, etc. De qualquer maneira, quer as questões sejam formuladas numa linguagem sociológica, ou numa linguagem formal, é
difícil de lhes responder recorrendo à «intuição» ou à experiência.
A sua expressão formalizada, conduz, pelo contrário, a respostas
unívocas.
De forma geral, a axiomática do sistema pode ser traduzida
por duas equações
[26. 1]
i2 No caso em que 8t e 82 representem segmentos dum organismo de
selecção profissional, oa elementos «válidos» são os elementos mais aptos;
se #j é o Ministério Público, e 82 o juiz de instrução, os elementos «válidos>
são os assuntos que não conduzam a um beco sem saída; se 8t é-o Ministério Público e 82 o tribunal, os elementos «válidos» correspondem às condenações e os elementos «não válidos» às absolvições.
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Dlte D
são as proporções de decisões negativas emitidas por
Su ao longo do período t e do período anterior; D2t e D21_1 têm
uma significação análoga para S2; f e g são funções indeterminadas. Com vista <a traduzir o funcionamento do sistema sob a forma
facilmente utilizável de equações diferenciais finitas13, supusemos
que as decisões se efectuam a intervalos de tempo descontínuos. O
objectivo O2 de S1 (não deixar fugir os «bons elementos) foi traduzido de maneira indirecta; a primeira equação pode ser expressa
verbalmente da forma seguinte: «A proporção de decisões negativas
de St depende, sem dúvida, da proporção das decisões negativas
de S2 no período precedente [D =/(Z> i ;...)]> porém a adaptabilidade de St relativamente às decisões de S2 não é absoluta, St
tende a persistir nos seus critérios de classificação anteriores
Wlt = /(..., D lf _ 1 )]>,
A função g é, evidentemente, por seu lado, uma função decrescente ãe Dlf : no mesmo período, as decisões negativas de S2 variam em razão inversa das decisões negativas tomadas por St no
princípio do< período.
Até aqui, a tradução da teoria sociológica precedente é uma
pura estenografia. Mas não é isto que se passa se se dá a / e n
formas determinadas. A este nível de abstracção, como o mais
simples é o mais geral, escolheremos as formas mais elementares
possíveis.
[2b. 2]

Substituindo na primeira equação o valor de D2M
gunda, o sistema exprime-se,
[2&. 3]

D =

°L

tirado da se-

+ bD

em que14 a' = ac. As quantidades a' e 6 são os parâmetros estruturais do sistema. Traduzindo a teoria sob esta forma é possível
13 Ver por exemplo S. GOLDBERG, Introduction to difference equations
(New York, Wiley 1958).
14 Para esclarecer esta noção tomemos um modelo muito simples em
que o valor duma variável em t é proporcional ao seu valor no instante anterior: Vf—aVf_.,. Aplicando a equação para os valores sucessivos de t tem-se:
Vi=aV0; r 2 = a F 1 = a 2 V 0 ; ... Vt-a* Vn. Considerando o valor inicial de V,
o comportamento do sistema no tempo depende do parâmetro estrutural a:

497

pôr num certo numero de questões e determinar respostas unívocas. Em primeiro lugar, é fácil exprimir, em função dos parâmetros,
o ponto de equilíbrio do sistema, quer dizer, o ponto, se ele existe,
em que as proporções Dt e D2 não variam mais dum período ao
outro. Para isso, basta escrever que D é igual a D
[26. 4]
0 asterisco simboliza a proporção Dt de decisões negativas,
tal que, se ela for atingida, não variará mais. Resolvendo esta
equação, encontra-se:
[26. 5]
Noutros termos, se a proporção Dt de decisões negativas de St
atinge, no decurso do período t, o valor expresso pelo membro da
direita da equação precedente, ter-se-á D± t+1=D±1, D± t+2=Dt t+i»
etc. Da mesma forma, em virtude da segunda equação [26. 2]
ter-se^á:
2,í~~

2,í + l

==

2,t + 2

==

•"

Para que este equilíbrio exista é preciso que a expressão sob
o sinal de raiz seja positiva: ora é fácil ver que af = ac deve ser,
por razões formais ou teóricas que nos dispensamos de analisar
aqui, positivo; assim também 6 deve ser normalmente inferior
a i . É igualmente necessário que o valor de equilíbrio esteja compreendido entre 0 e 1 dado que Dt é uma proporção: vê-se que
esta condição não será realizada se o objectivo O2 estiver excessivamente ponderado; neste caso, o denominador torna-se pequeno e
pode ser inferior ao numerador.
Mas a questão mais importante é esta: supondo que o valor
dos parâmetros estruturais não contradiz a existência dum ponto
de equilíbrio, o sistema situado num estado vizinho deste ponto
tenderá a aproximar-se ou a afastar-se dele? Teremos no primeiro
caso um equilíbrio estável: o sistema tende a aproximar-se do seu
estado de equilíbrio; no segundo caso teremos um equilíbrio instável : o sistema tende a afastar-se do seu estado de equilíbrio.
pode-se determinar as classes de valores de a correspondendo a tipos de
comportamento do sistema. Se, por exemplo, a é negativo, é evidente que o
sistema será oscilatório; se a ê positivo e inferior a 1, o sistema vai tender
para um equilíbrio nulo; se a ê superior a 1, V vai tomar valores cada vez
mais elevados no decurso do tempo.
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Um meio de responder a esta questão consiste em examinar
o comportamento do sistema na vizinhança da sua posição de equilíbrio. Suponhamos, para fixar ideias, que a proporção de decisões
negativas emf — 1 é ligeiramente inferior à posição de equilíbrio:
D

itt-i = D\ — *

[26. 6]

<*>°)

No período seguinte, a proporção de decisões negativas da
parte de Si será:
D

ou ainda
D

l,t=a'

D*

+ bD* +a' e' — l

Ora, tem-se, por definição do equilíbrio Dt* [2&.4]
D*
i

donde
[26. 7]
D, . = D* — (6 e — a' e')
Assim, a questão de saber se o sistema tende ou não a aproximar-se do equilíbrio entre t —* 1 e í, é a de saber se a quantidade
| 6e — a' e' \ é ou não inferior a c, como se vê comparando [26.6]
e [26.7].
Sem analisar pormenorizadamente o funcionamento do sistema, poderemos observá-lo, a partir dum mesmo ponto inicial, para
diferentes valores dos parâmetros a' e 6. Em primeiro lugar, existe
•um conjunto de valores destes parâmetros para os quais o sistema
tende regularmente para o seu equilíbrio. Suponhamos, por exemplo, que a' = 0,2 e 6 = 0,6 e que no princípio da observação, o
segmento Si toma 60% de decisões negativas.
É fácil ver, aplicando as equações precedentes, que o equilíbrio
é igual a 71 % e que o sistema se irá aproximando dessa percen-

tagem rápida e regularmente: 60 fo de decisões negativas em ft1
70 % em t2, um pouco menos de 71 % em í8, uma percentagem
cada vez mais próxima de 71 nos períodos seguintes.
Se agora a propensão & de Si em persistir no seu comportamento anterior (isto é, af ponderar o seu objectivo Ot) é mais
fraca, e a sua propensão a = a !c (isto é, a ponderar o seu objectivo
O2): maior que no caso precedente, atenua-se o movimento para o
equilíbrio. Finalmente, se a tendência a privilegiar O2 em relação a
Ot se acentua, veremos aparecer fenómenos de oscilação. Assim,
logo que a importância dada a Oi for duas vezes menor, e a importância dada a O2 duas vezes maior que no exemplo acima, constatar-se-á evidentemente um aumento do valor de equilíbrio, que se situará em 77 % em vez de 71 %. *É natural que assim seja, dado que
a importância concedida por & à sua função pré-selectiva é maior
no segundo caso que no primeiro; mas, sobretudo, observa-se que
o sistema, à medida que se aproxima do seu equilíbrio, se situa
alternativamente, de período em período, aráma e abaixo dajquele.
Se se supuser, de novo, que o estado inicial do sistema corresponde
a uma percentagem de 60 decisões negativas sobre 100, ver-se-á
aparecer 87 no período t2, 74 no período íP, 78 no período t4, continuando nos períodos seguintes a oscilar de forma cada vez mais
fraca em torno do valor de equilíbrio.
Reparemos que um exame completo do comportamento do sistema é delicado, muito especialmente por causa não só dos limites
impostos aos parâmetros e às variáveis, mas também do carácter
não linear do modelo; mas o importante é ver como a uma variação
nas hipóteses teóricas de funcionamento pode corresponder uma
distinção dificilmente previsível nos tipos de comportamento
possíveis.
Assim, o formalismo permite dar uma resposta explícita às
questões postas na pág. 496: a tendência para o equilíbrio é regular,
somente se Si não beneficia de forma excessiva o seu desejo de
eficácia em relação a S2, desprezando o risco de eliminar os elementos «válidos»; no caso de St desprezar este risco e se preocupar
sobretudo em antecipar as decisões de S>2, de modo a evitar que
elementos não válidos cheguem a S2, ver-se-á, pelo contrário, o
aparecimento de «golpes» (oscilações) no sistema. Assim, a conr
dição de harmonia funcional do sistema ê que Si admita simultaneamente os seus dois objectivos contraditórios. Uma vez atingida
a posição de equilíbrio, o facto de St continuar a ter como objectivo
uma melhoria da sua eficácia em relação a S2, não conduz, de
forma 15alguma, a uma diminuição das decisões negativas deste
último .
is Se bem que o método «compreensivo» originário de DILTHEY, RICKEJRT,
etc, esteja largamente ultrapassado, encontra-se ainda, implícita ou explicitamente, em numerosos autores, a ideia de que os factos sociais são, pela

500

Desenvolvemos este exemplo com uma certa insistência porque
nas parece rico de ensinamentos: o sistema social aqui descrito é
relativamente simples. Contudo, é difícil determinar-lhe o comportamento real, a partir de regras de funcionamento, se nos
fiarmos na 16simples intuição: tivemos que recorrer a um modelo
de trabalho que forneceu respostas, por vezes paradoxais, às
perguntas formuladas.
Pode-se então perguntar, se não é por vezes ilusório descrever
o funcionamento de sistemas sociais complexos, ia partir de variáveis numerosas, quando se não estiver prevenido contra os
muito estreitos limites da «intuição» e da dedução de tipo silogístico.
O exempla precedente ilustra, pois, de novo, o papel crítico
e eurístico do formalismo: crítico relativamente às conclusões
apressadas que se pode ser tentado a deduzir dum sistema de proposições, e relativamente às hipóteses implícitas introduzidas no
decurso da análise; eurístico: a proposição segundo a qual a estabilidade dum sistema de organização pode coincidir com a persistência dum objectivo susceptível de mudança, mostra, por exemplo,
que é preciso evitar, na análise dos sistemas sociais, a adopção de
uma axiomática válida ao nível individual, mas não ao do sistema.
III
Gostaríamos de evocar, enfim, uma última função do form&lismo. Por razões de brevidade, falaremos aqui da função conceptual. De facto, ela diz a maior parte das vezes respeito à linguagem sociológica em geral é a teorização.
Em sociologia, a conceptualização é muito independente do
formalismo; por outras palavras, os conceitos formalmente definidos são relativamente escassos. É inevitável que assim seja, pelo
menos no actual estado de coisas; com efeito, os conceitos sociológicos, como os de toda a Ciência, nascem do real, e não podem
tomar uma definição formal senão quando seguem no seio de
sistemas teóricos já formalizados. Porém, os conceitos próximos
do seu significado corrente têm o manifesto inconveniente de se
sua natureza, imediatamente inteligíveis. Seria fácil de encontrar uma série
de exemplos análogos, em que a «Verstehende Soziologie» se enganou.
i6 Que nos seja permitido aqui, prolongando as presentes observações,
citar LEVI-STRAUSS: «Desde Rousseau e sob uma forma que me parece decisiva, Marx ensinou que a ciência social não se construiu mais sobre o plano
dos acontecimentos, do que a físáca a partir dos dados da sensibilidade: o
fim é construir um modelo, estudar as suas propriedades e as diferentes
maneiras como ele reage no laboratório, para aplicar em seguida estas observações à interpretação do que se passa empiricamente e que pode estar
muito afastado das previsões». Tristes tropiques (Paris, Plon, 1955), p. 49.
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prestarem a contestação quanto à sua definição, e mesmo quanto

à sua utilidade. A este nível é na maior parte das vezes difícil
definir se um conceito é melhor que outro,
O mesmo já se não dá, quando um conceito, saído da experiêincia corrente, acaba, com o desenvolvimento da investigação, por
coincidir com uma estrutura, ou um conjunto de estruturas formais
particulares: neste caso, o termo que lhe corresponde torna-se um
puro símbolo, servindo apenas para designar estas estruturas, e
importa pouco, no limite, salvo por razões práticas, que se tenha ido
buscar este sinal, a esta ou àquela noção da linguagem corrente.
Não se trata de pretender que, na situação presente, todb o
conceito sociológico deva estar associado a uma estrutura ou a um
conjunto de estruturas formais; menos ainda que a sociologia deva
munir-se, à semelhança das ciências mais desenvolvidas, dum stock
reduzido de conceitos formais. É evidente, porém, que as querelas
conceptuais não podem terminar nem pela introdução de sistemas
conceptuais, nem por um exame sistemático dos usos semânticos: a
este nível, não se pode chegar a um acordo inter-subjectivo verdadeiro. Por outras palavras, um conceito não pode provocar um tal
acordo, a não ser que deixe de pertencer à metalinguagem para ser
definido no seio da própria linguagem sociológica.
Não é difícil ilustrar este ponto. Certas noções durkheimianas
— as noções de facto social, de consciência colectiva, etc. — deram
lugar e dão sempre lugar a múltiplas controvérsias: Existe alguma
coisa a que possa chamar-se consciência colectiva? Trata-se de uma
entidade metafísica17? Podemos salvá-la admitindo, como fazem
os fenomenólogos, que ela está imanente na consciência individual
(Wir-Bewuptsein)™1 Podem multiplicar-se tais perguntas, que será
duvidoso que possamos alguma vez responder-lhe. O próprio DURKHEIM é em parte responsável por estas interrogações; certos textos sobre a noção de consciência colectiva a elas dão lugar19. Porém,
se se abstrai das declarações ontológicas de DURKHEIM e se limita
a examinar o significado epistemológico da noção de consciência
colectiva, tal como aparece por exemplo em O suicídio, vê-se que
ela se refere pura e simplesmente ao facto pouco contestável de se
poder caracterizar os grupos enquanto unidades de análise, e observar um efeito das características de grupo sobre as características
individuais. Por exemplo, que a diferença entre os sexos na propensão ao suicídio muda de sinal com a difusão do divórcio na sociedade global.
i7 Cf. G. GURVITCH, «La conscience collective dans Ia sociologie de
Durkheim», in Essais de sociologie (Paris, Sirey, 1939).
is Cf. A. VlERKAíNDT, Gesellschaftslehre (Stuttgart, 1923).
1» Por exemplo: «[...] um ser, físico se se quiser, mas que constitui
uma individualidade psíquica dum género novo». Règles de Ia méthode sóciologique (Parte, P. U. F., 1950), p. 103.
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É preciso conservar o conceito de «consciência colectiva», para
designar a classe particular de fenómenos assim definidos? Nada,
para dizer a verdade, a isso ise opõe. Tal não significa, no entanto,
que não seja útil tentar a «crítica» deste conceito: de definir claramente a estrutura dum facto social, ou dum fenómeno de consciência colectiva; de lhe distinguir e classificar os subtipos, se possível a partir dum princípio formal, de modo a assegurar a identidade dos tipos e a exaustividade da classificação; de confrontar os
tipos formais com as estruturas reais. É uma «.crítica» deste género que auisemos esboçar abaixo. Ver-se-á que, examinando a
estrutura dos efeitos das características de grupo surgem variedades bastante diferentes, correspondendo se se quiser às espécies
do género «consciência colectiva», que é útil distinguir, para formar novos conceitos.
Sem dúvida, uma tal «crítica», pode ser realizada verbalmente;
todavia, a análise verbal encontra imediatamente uma limitação,
porque é obrigada a escolher, de forma arbitrária, e portanto não
convincente, um certo número de critérios, na infinidade dos critérios possíveis oferecidos pela experiência. A tradução formal do
conceito permite, pelo contrário, associar-lhe—como se verá — um
conjunto de estruturas identificáveis e rigorosamente definidas.
Entre estas estruturas, muitas correspondem a conceitos que se
podem determinar pela análise verbal, outras correspondem a entidades que a linguagem corrente e a teoria sociológica podem não
ter reconhecido como tais, e que são observáveis empiricamente.
O interesse das definições «estruturais», quer dizer, das definições
associando a uma palavra, um conjunto de condições formais rigorosamente definidas, em relação às definições descritivas, aparece em toda a Ciência: as noções de velocidade e de aceleração,
correspondem, sem dúvida alguma, a entidades distintas para
a experiência. Ninguém pensa, porém, em negar hoje, nem as
dificuldades apresentadas pela formalização destas noções nem o
seu interesse. O mesmo acontece em biologia: as equações de cibernética, a maior parte das vezes, não fazem mais que traduzir noções
conhecidas desde as primeiras especulações sobre o ser vivo. Em sociologia, os exemplos de tradução formal de noções conhecidas são
mais raros — o que não é para surpreender—mas tornam-se cada
vez mais frequentes. Escolhemos stqui o da «consciência colectiva»
porque permite uma ilustração simples, mas também porque permite ver como uma noção um pouco ultrapassada, pode revelarnse
fecunda, quando expressa em linguagem formal; guardadas as devidas proporções é um pouco como a velha noção de finalidade aplicada ao ser vivo: o seu conteúdo é, grosseiramente, o do conceito de
homeostasia, embora a sua forma seja evidentemente diferente.
Definamos uma sociedade por um conjunto de características
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Slf S2) ... que suporemos obtidas a partir das propriedades dos
membros: assim Si poderá representar
a proporção de operários, S2
a proporção de protestantes20, etc.
Formalmente, um estudo comparativo entre sociedades do tipo
do «suicídio» consiste em caracterizar cada sociedade por um
ponto no espaço Slf S2, ... e em comparar com uma determinada
dimensão os subtipos de indivíduos, Ê fácil ver que esta ideia formaliza exactamente a noção de «consciência colectiva»
ou de «crenças e sentimentos comuns à média do grupo» 21. Notar-se-á também
que numeroso® problemas sociológicos, se bem que aparecendo sob
formas diversas, têm um esquema lógico análogo à presente formalização. Assim, a proposição durkheimiana ligando a proporção
de suicídios à religião e à posição da religião na sociedade geral,
é a estrutura mais simples possível correspondente à definição presente : a sociedade global é definida por uma característica (proporção de protestantes), assim .como os indivíduos por um atributo
(confissão religiosa).
Que ganhámos com esta formalização, que mais não faz que
generalizar certos tipos de proposições que se encontram no «suicídio» e pôr em evidência o seu esquema lógico? Para o sabermos,
retomemos a estrutura elementar precedente e perguntemo-nos,
como a este nível muito simples em que a sociedade e os seus membros estão definidos por uma só dimensão, se manifesta a «consciência colectiva».
Chamemos S a variável que caracteriza a sociedade (por exemplo, a proporção de pessoas, que possuem a qualidade s). Os indivíduos repartem-se por seu lado em duas classes s e s. D designa a
variável dependente. Supomos que ele é contínuo (proporção, percentagem de pessoas possuindo o carácter d). A existência de algo
como uma consciência colectiva, pode então simbolizar-se pelas duas
expressões seguintes:
[3.1]

D8 = f(S)

Dr=9(S)

o que implica que a proporção de pessoas classificadas positivamente, de acordo com o critério dependente dos dois subtipos de
população s eJ, é uma função de variável característica do grupo
S; duma maneira geral, esta função deve considerar-se distinta
para as duas sub-populações. Novamente se trata neste ponto duma
simples estenografia que exprime a estrutura das proposições análogas à proposição do «suicídio» anteriormente citada. Porém, ver-se-á, como no exemplo da secção precedente, que o formalismo se
20 A s considerações seguintes foram inspiradas nos trabalhos de J a m e s
Á. DAVIS, especialmente: «The effects of group composition; a technique of
analysis», American
Sociological
Review, X X V I (1961).
21 De Ia Division du Travail Social (Paris, Alcan, 1893), p. 84.
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torna um instrumento eficaz a partir do momento em que se dá
uma forma geral aos elementos indeterminados, quer dizer, no
caso presente, às funções / e g:
D8 = as S+

bs

DT = CITS +

bj

a* e 6S ( a r e ô r ) são parâmetros característicos da influência do
atributo S sobre a sub-população s (s).
Imediatamente, a tradução formal faz aparecer a existência
duma multiplicidade de efeitos de S: são tão numerosos que se podem distinguir combinações interessantes dos valores dos parâmetros. Sem tentar enumerá-los, damos alguns exemplos, que nos dispensaremos de acompanhar de ilustrações concretas, de forma a
não prejudicar a generalidade da análise.
l.o as = af> O ; bs= 67. Neste caso, a proporção dos s no
grupo determina a proporção de D, se bem que o carácter s não
tenha nenhuma influência individual sobre o carácter d: com efeito,
numa sociedade i dada, caracterizada por um valor Si de S, as
duas sub-populações s e s têm uma propensão igual a apresentar o
carácter d, uma vez que as funções / e g são idênticas. Este tipo de
efeito pode intervir através de certos mecanismos de identificação,
de referência ao grupo, ou, na linguagem de TARDE, de imitação;
podem surgir, também, quando a frequência duma 'característica
individual afecta o clima do grupo e quando a característica d
depende desta última variável, independentemente da própria característica individual s.
2.° as > aj- > O ; b8 > br. Neste caso, a sensibilidade relativa
das duas sub-populações (d D8/dS=a8 ; dDr/dS = ar) à frequência do carácter S é diferente, como também a sensibilidade absoluta:
este tipo de efeito do meio social é frequentemente observado na
análise do comportamento eleitoral; de um modo geral, a estrutura
2 é característica dois efeitos dum meio de tipo ecológico, enquanto
que a estrutura 1 é sem dúvida mais observável em conjuntos de
indivíduos que constituam um sistema funcional. Esta distinção é
uma simples hipótese que não poderia ser tomada em consideração
se as investigações caracterizadas pela estrutura [3.1] fossem suficientemente numerosas. Não é evidentemente o caso actual, devido
ao tipo de amostragem particularmente onerosa que elas supõem.
3.° as > O , ar< .0 ; bs < 6r Este tipo de efeito é característico de certas situações de competição entre segmentos sociais ( s e
s), quando a intensidade duma opinião, dum comportamento, etc,
varia com a posição minoritária ou maioritária do grupo.
Deter-nos-emos nestas três estruturas particulares, relembrando que elas são um sub-conjunto da tipologia que se pode for505

mar no interior do sistema [ft.1], quando &è da a / è a g a forma
linear. É evidente que o sistema [3.1] pode ser facilmente generalizado: se { s] indica uma combinação particular de categorias
de
atributos dicotómicos, [3.1] generalizar-se sob a forma de 2n equações tais que:
[3.2]

D{s}

=f

{s}(Sl9S2f

...,

Porém, o sistema [3.2] é puramente especulativo, de®de que
o número de variáveis s+ implicadas ultrapasse 2, pelo menos no
estado actual da investigação. Mencioná-lo-emos apenas paxá indicar como o formalismo fornece um quadro no qual se pode inscrever uma corrente de investigação.
O que importa é o seguinte: a linguagem corrente e a tradição
sociológica utilizam um grande número de conceitos e noções correspondentes à ideia genérica de consciência colectiva: clima social,
imitação, identificação, referência <ao grupo, efeito do meio ecológico, etc., sobre cuja definição e identidade é evidentemente difícil chegar a um acordo intersubjectivo. Pelo contrário, a partir do
momento em que se traduz formalmente os efeitos das características da sociedade sobre o comportamento individual, vê-se surgir um
certo número de estruturas perfeitamente definidas e distintas; se
uma ou outra destas estruturas parece corresponder mais estreitamente à acepção dada pela tradição teórica ou linguagem corrente,
a esta ou aquela noção particular, poder-se-á utilizá-la para a designar. Contudo, o exemplo precedente mostra que as estruturas
formais possíveis são mais numerosas que aquelas que a tradição
verbal distingue: é claro que não se encontrará aí um conceito para
cada estrutura definida formalmente e observável empiricamente.
Por outro lado, fenómenos considerados como pertencendo a capítulos distintos e tidos, ao nível verbal, como sem relações, podem aparecer formalmente como idênticos, com excepção dos parâmetros
estruturais.
O exemplo precedente ilustra uma situação geral de toda a
Ciência e da sociologia em particular, em que um conceito saído
da metalinguagem, da observação, da «intuição» e definido, em
primeiro lugar, num plano ontológico, se introduz na linguagem
científica com o estatuto duma estrutura formal: a querela sobre
a consciência colectiva não deixa de ter analogia com a querela
física sobre as «forças vivas» que nos aparecem hoje, como claramente desprovidas de sentido. Duma forma geral, não se elabora
um conceito senão quando ele é definido no seio duma linguagem
científica; enquanto deriva apenas da experiência, apenas pode
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prestarnse a controvérsias, mesmo se se tem o cuidado de o introduzir no quadro dum sistema conceptual a príori.

Recordemos aqui que não esgotámos de forma alguma a lista
das funções de formalização em sociologia: em particular, salvo de
maneira indirecta, ignorámos o seu papel na teorização.
Porém, os exemplos precedentes deveriam chegar para mostrar
que o acordo intersubjectiyo sobre a significação dos conceitos, a
definição das variáveis, a interpretação dos resultados, e mesmo a
dedução a partir de proposições teóricas verbais, dependem em
larga escala do nível de formalização da linguagem. Os mesmos
exemplos mostram, aliás, que o desenvolvimento do formalismo depende da acumulação das investigações empíricas. Viu-se que a
construção analítica da medida de poder das organizações deveria
ser elaborada por comparação com as variáveis externas; a teoria
relativa ao tipo ideal da secção II b deveria ser verificada por um
estudo comparativo em relação a um conjunto de organizações; as
considerações da última parte, supõem em todos os casos, um plano
de amostragem a dois níveis (selecção das sociedades, dos grupos;
selecção dos indivíduos membros destas sociedades, grupos, etc).
Elas correspondem por consequência a estudo® onerosos e até aqui
pouco frequentes: a tipologia das estruturas, compreendidas na
noção geral de consciência colectiva, não poderá ser satisfatória,
enquanto este género de trabalhos não for generalizado. Por agora,
o formalismo [3.2] permanece sob este aspecto um quadro parcialmente vazio, embora euristicamente útil. Finalmente, investigação
empírica e formalismo, aparecem numa «situação de dependência
recíproca. A sua reciprocidade tende a introduzir em sociologia,
como em toda a Ciência, uma linguagem complexa e cada vez mais
afastada da experiência imediata dos facto® sociais.
Vê-se também como as contribuições da formalização devem
permitir orientar uma epistemologia das ciências sociais. As poucas ilustrações anteriores permitem, com efeito, avançar um certo
número de proposições epistemológicas:
a. Os objectos sociais são mensuráveis, não em virtude de propriedades quantitativas intrínsecas, mas quando se é capaz de definir uma medida correspondente a um conjunto de condições analíticas derivadas da co^anotação dum conceito.
&. Os conceitos correspondentes a entidades desenvolvidas a
um nível verbal podem, em certas condições complexas, ser associados a certas estruturas formais rigorosamente definidas e iden507

tificáveis, implicando assim uma posição necessariamente nominalista.
e. Por fim, a sociologia empírica tende a introduzir uma reflexão a priori sobre os fenómenos sociais, distinta da reflexão
conceptual ou teórica no sentido tradicional: o desenvolvimento
precedente sobre a análise ecológica, a análise do «tipo organizacional ideal» da secção II 6 e os formalismos [3.1] e [3.2] correspondem a uma reflexão independente de qualquer conteúdo particular
sobre os fenómenos sociais.
(Tradução de Helena Sacadura Cabral Portas)
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