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Representações Sociais:
uma perspectiva multidisciplinar

em pesquisa qualitativa

Marcos de Souza Queiroz

Introdução

Por representação social entendemos um tipo de saber, socialmente nego-
ciado, contido no senso comum e na dimensão cotidiana, que permite ao indiví-
duo uma visão de mundo e o orienta nos projetos de ação e nas estratégias que
desenvolve em seu meio social. As representações sociais são conhecimentos
culturalmente carregados, que adquirem sentido e significado plenos apenas se
forem levados em consideração o contexto e a situação em que se manifestam.
No âmbito da metodologia qualitativa nas ciências sociais, este conceito tem-se
apresentado com força crescente, ainda que  seja freqüentemente acusado de falta
de objetividade e de apresentar um sentido vago e impreciso.

Pretende-se aqui focalizar e explicitar alguns aspectos relacionados ao con-
ceito de representação social, de modo a contribuir para o desenvolvimento e
ampliação de sua dimensão teórica e para maior operacionalidade em sua dimen-
são empírica nas ciências sociais contemporâneas. Para melhor situar a discussão,
é importante trazer à tona alguns princípios básicos do pensamento iluminista, a
partir do século XVIII, e as possibilidades contidas em tal paradigma cosmológico
e científico, em relação à pesquisa qualitativa, em sentido mais amplo, e ao
conceito de representação social, em sentido mais estrito.

Kant e o Positivismo

O sentido moderno da pesquisa qualitativa pode-se referir, como base fun-
damental, ao sistema desenvolvido por Kant em fins do século XVIII. Este gran-
de filósofo do iluminismo estabeleceu as fronteiras e os limites do conhecimento
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humano em três grandes áreas: o científico, o moral e o estético. O conhecimen-
to científico limita-se ao fenômeno, que resulta da imposição de categorias subje-
tivas de percepção e de entendimento ao mundo externo. Nesta esfera, mediante a
razão pura, o conhecimento quantifica e estabelece relações matemáticas entre
fatos e coisas. Os conhecimentos moral e estético vão além do fenômeno e se
dirigem ao noumeno, à coisa em si, por meio de uma disciplina pessoal e prática – do
ponto de vista moral e estético – que procura superar o particular e alcançar o
universal. Assim, o fenômeno se qualifica em uma perspectiva que pressupõe um
sentido de totalidade e universalidade.

Ao estabelecer rigorosamente os limites e as fronteiras de cada um dos
tipos de  conhecimento, Kant admite que cada área desenvolva o seu próprio
saber e deixe de se preocupar com o que se encontra além dela. A ciência, ao
perceber mais claramente sua área de atuação (a quantificação e a relação mate-
mática entre as coisas) e ao desistir da pretensão de alcançar o noumeno, iniciou
um processo de expansão sem precedentes na história da humanidade. A razão
prática, por sua vez, ao pretender alcançar o noumeno (uma dimensão incognoscível
para a razão pura), veio a perder terreno, com a desvalorização de toda a filosofia,
em geral, e da metafísica, em particular.

A predominância da razão pura – que em Kant se mostrava subordinada à
razão prática – resultou em um desequilíbrio entre as grandes áreas de conheci-
mento. Este desequilíbrio tem produzido uma perspectiva unidimensional do
mundo e a conseqüente perda de qualidade, de sentido e de profundidade das
coisas. As ciências humanas, que deveriam, juntamente com a filosofia e a arte,
focalizar a atenção neste aspecto, passaram a lidar com um objeto achatado,
fragmentado e sem finalidade, caracterizado pelo fato dimensionado pela pers-
pectiva unilateral do positivismo.

Para se apresentar como um método legítimo de obtenção de conhecimen-
tos, a ciência impôs a concepção ideológica positivista que, ao ser instituída nos
séculos XVII e XVIII, expressava uma concepção revolucionária, na medida em
que contrapunha aos princípios teológicos e metafísicos os fatos e a razão como
fundamentos da verdade. Segundo esta concepção, a procura pela verdade seria
conduzida mediante uma atitude neutra e imparcial diante do objeto de conheci-
mento, livre e desinteressada, portanto, de qualquer influência social, econômica,
política e cultural. A ciência justificar-se-ia a si mesma porque, a qualquer momen-
to, poderia verificar experimentalmente uma hipótese ou uma teoria. Estas seriam
imediatamente descartadas, caso não se confirmassem pelos fatos, ao mesmo tem-
po em que outras novas viriam a ser testadas. O conhecimento, assim acumulado,
serviria para garantir um saber mais evoluído e avançado no futuro.

A história, contudo, não necessitou de muito tempo para testemunhar a transfor-
mação gradual do sentido assumido pela razão positivista, de libertadora, no
mundo feudal, para opressora, no mundo burguês. Submetida a uma ordem que
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preconizava, sobretudo, a intervenção desbravadora na criação de riquezas e de novos
mundos, desde Descartes, dimensões humanas, tais como sensibilidade, intuição e
emoção, têm sido despojadas de sua dignidade e relegadas a um plano totalmente
secundário na produção de conhecimento. Não só se prescindia destas dimensões
como se exigia uma rígida disciplina com o fito de controlar e impedir estas
manifestações durante o processo de produção científica.

Controlando tudo e todos, a razão positivista tornou-se arrogante. Por
meio de sua racionalidade, todas as civilizações e culturas, todos os conhecimen-
tos e saberes foram, de um modo ou de outro, posicionados em relação àquele
saber que se considerava o mais evoluído e com maior poder de penetração na
realidade das coisas: o saber científico produzido pela civilização ocidental mo-
derna. Diante dele, os saberes do senso comum e do cotidiano, ou seja, as repre-
sentações sociais, passaram a ser consideradas meios precários e ilusórios de co-
nhecimento, que só podem conduzir ao erro.

A concepção positivista da ciência moderna também conduz ao erro,
uma vez que as verdades extraídas pelo método científico destinam-se a ser
necessariamente superadas pelo desenvolvimento da ciência e a se degradar em
elementos da cultura popular, em representações sociais. Contudo, o método
científico permanece constante e invariável, permitindo que, de erro em erro,
se forje a ciência.

Deslocando a perspectiva de totalidade e o noumeno para uma dimensão
metafísica que não cabe na realidade dos fatos e do pensamento científico, o
paradigma positivo-mecanicista dominante na ciência em geral deixou de reco-
nhecer o papel da consciência subjetiva na determinação de seu objeto de conhe-
cimento e na maneira de abordá-lo. Neste sentido, como muito bem apontou
Marcuse (1973), o positivismo caracteriza-se por conceber um tipo de razão,
formal e instrumental, cujo único critério de verdade é seu valor operativo, ou
seja, seu papel na dominação do homem e da natureza.

Na tradição iluminista ocidental, sob a hegemonia do paradigma
mecanicista, ainda que desempenhando um papel menor, a busca pela essência e
pelo significado profundo das coisas persistiu em três tradições teóricas: a psico-
logia social francesa a partir de Moscovici; a tradição fenomenológica alemã,
desde Husserl até Schutz e Garfinkel; e, finalmente, a antropologia social e cul-
tural britânica e norte-americana que, a partir de Malinowsky e Boas, procuram
pôr em perspectiva os valores do mundo do próprio investigador e conhecer o
‘outro’ em seus próprios termos.

O conceito de representação social deve, assim, lidar com todas estas tra-
dições, a fim de enriquecer-se teoricamente e tornar mais prática a sua opera-
cionalidade em pesquisas empíricas.
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Os Legados de Durkheim
e Moscovici

Durkheim foi o primeiro a empregar o termo representação social ou
coletiva, de um modo consistente e com um sentido moderno, em sua obra
clássica – As Formas Elementares de Vida Religiosa (1957) – e também em outra
obra, realizada com Marcel Mauss, Algumas Formas Primitivas de Classificação:
contribuição para o estudo das representações coletivas (1955). Tais estudos analisam em
maior profundidade o pensamento e a lógica de várias sociedades primitivas
em relação à base estrutural da sociedade.

Liderados por Durkheim, os sociólogos do L’Année Sociologique entendiam
por representação social um conjunto de idéias, saberes e sentimentos provenien-
tes da estrutura social mais ampla, que os indivíduos incorporam, combinam e
representam com a função de promover cooperação. O conjunto das represen-
tações individuais nunca chegaria à essência das representações coletivas, as
quais, além de serem independentes e autônomas, transcendem qualitativa-
mente as primeiras.

Durkheim procurou, nas manifestações religiosas e nos sistemas totêmicos
protocientíficos mais simples e primitivos, os princípios elementares da lógica
social. Estabeleceu, em suma, que o ser humano percebe, sente e pensa o mundo
em que vive com base em princípios organizacionais provenientes de uma reali-
dade que lhe é externa e independente, ou seja, a realidade social que antecede,
coage e se impõe ao indivíduo.

A proposta de Durkheim contrapõe-se a concepções amplamente inculcadas
tanto na psicologia (que considera as qualidades de definir, deduzir, induzir como
essencialmente inatas ao indivíduo), quanto na lógica (para a qual a hierarquia
dos conceitos obedece a uma ordem intrínseca às coisas): não há nada no âmbito da
percepção, que avalia e compara as coisas externas, que seja inato e independente
da dimensão social. Nem mesmo categorias elementares, como o tempo e o
espaço, podem existir sem a organização impressa pela dimensão social, de tal
modo que cada sociedade pode percebê-las de maneira totalmente diferente.

Cabe à sociologia focalizar esse mundo sui generis, factual e empírico; medi-lo,
compará-lo e explicá-lo através de outros fatos sociais. Não há, neste contexto,
equívoco maior do que pretender explicar um fato social por um outro de natu-
reza psicológica, biológica ou metafísica.

A influência de Durkheim na consolidação da sociologia, antropologia e
psicologia social modernas é das mais importantes. Contudo, seu sistema
dimensiona uma realidade social rígida, que permite pouco ou nenhum espaço
para a criatividade individual ou mesmo coletiva. A dimensão social se impõe de
um modo totalitário, no qual fenômenos psicológicos se reduzem a epifenômenos,
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sem autonomia e sem poder explicativo. A sociedade é a realidade última que
configura e explica o indivíduo, cujo comportamento, diluído em números e
tratado estatisticamente, pode expressar a estrutura social. Os indivíduos agem,
neste esquema, como marionetes que incorporam e reproduzem percepções, va-
lores e esquemas classificatórios provenientes da realidade social mais ampla.

Neste quadro teórico, o discurso, a semântica e a lógica, no que concerne
às representações sociais, aparecem como reflexos de uma realidade maior, como
um mundo de sombras, sem luz ou movimento próprios, em analogia ao mito da
caverna de Platão. A fonte de toda a realidade, como o sol platônico, é o mundo
social e não há nada além dele. A estrutura social é a linguagem suprema que
abriga todas as línguas.

A perspectiva durkheimiana influenciou enormemente não só o pensa-
mento sociológico como também, no seio deste, todo o desenvolvimento do
conceito de representação social, que ocorreu principalmente na França, com base
em um enfoque trazido por Moscovici à psicologia social. Em sua obra Representações e
Psicanálise (1976), este autor pesquisa percepções diferenciais de conceitos básicos
da psicanálise, valendo-se de amostras representativas de seis grupos populacionais
franceses, envolvendo variações quanto ao grau de instrução, ao nível socioeconômico,
à profissão, à ocupação e ao tipo de residência – rural ou urbana. Tal estudo eviden-
cia que o problema do conhecimento humano relaciona-se fortemente ao contexto
social em que se manifesta.

Moscovici remete sua argumentação contra amplas correntes do pensa-
mento psicológico, particularmente a psicologia cognitiva, que estuda o proces-
so de aprendizagem sem qualquer preocupação com as condições sociais de sua
produção. A separação entre indivíduo e coletividade constitui a seu ver uma
falsa dicotomia. Por outro lado, este autor procura, ao mesmo tempo, superar o
esquema metodológico sugerido por Durkheim ao propor a sociedade empírica
cotidiana, do senso comum, como meio privilegiado para compreender o ser
humano em relação à sociedade e à cultura. Este novo locus permite que se apreenda
o comportamento humano em uma perspectiva mais dinâmica e menos totalitá-
ria do que a apresentada por Durkheim.

Ainda que fortemente influenciado por este último, Moscovici desloca
suas categorias explicativas, de um espaço essencialmente social para uma di-
mensão entre o social e o psicológico, o que torna seu conceito de representa-
ção social mais maleável e operacional, mais dinâmico e multidisciplinar. Aqui,
ao invés de marionete, o indivíduo é percebido como um ator que manipula as
regras e os papéis sociais, ao mesmo tempo em que cria novas regras e papéis.

Em sintonia com a proposta de Moscovici e sob a égide de Durkheim,
outros pesquisadores franceses contemporâneos também contribuíram significa-
tivamente para a elaboração do conceito de representação social, com problemá-
tica principalmente voltada para questões da saúde e doença. Claudine Herzlich
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(1973), relacionando-se diretamente com a perspectiva desenvolvida por Moscovici,
realizou um trabalho relevante sobre percepções de saúde e doença em uma popu-
lação de classe média de Paris. Trata-se de uma pesquisa bem esquematizada, em
que analisa a visão de mundo cotidiana e o senso comum sobre os fatores presentes
no modo de vida que promovem tanto a saúde como a doença. A linguagem dos
atores sociais entrevistados é transcrita, deixando transparecer, por si mesma, o
sentido lógico e as estratégias de ação presentes nas representações sociais.

Boltansky (1979) realizou, com a mesma perspectiva, um importante traba-
lho sobre classes sociais e sua percepção diferencial das funções corporais. O autor
chama a atenção para o fato de que a linguagem, o conceito e o nome são indispen-
sáveis para a percepção de um sintoma de doença. Demonstra também que, nas
classes sociais mais baixas, a doença tenderia a ser percebida somente enquanto
houvesse uma incapacitação de performance social, representada sobretudo pelo tra-
balho. Por outro lado, a noção de saúde envolveria necessariamente integração à
sociedade mediante o cumprimento de tarefas entendidas como obrigatórias. Nes-
te contexto, a idéia de saúde aliena-se do indivíduo e deixa-se apropriar pelo meio
social via capacidade de trabalho, exatamente de modo contrário ao que ocorre nas
camadas sociais superiores.

No Brasil, Moscovici é o autor que mais diretamente tem influenciado uma
importante corrente no interior da psicologia social. Têm-se produzido várias teses
com base em trabalhos pioneiros de divulgação desta perspectiva, tendo-se por
referência autores como Spink (1993), Sá (1993), Jovchelovitch & Guareschi (1994).

A Tradição Alemã:
Dilthey, Husserl, Weber e Schutz

A contribuição de Dilthey
Alicerçada em uma tradição original desenvolvida na Alemanha desde

Kant, a busca de métodos qualitativos de pesquisa que possam apreender o noumeno
tornou-se objeto de intensa investigação. A filosofia da natureza de Schelling,
que pensou haver encontrado o denominador comum da essência de todas as
coisas na ‘vontade’, exerceu profunda influência no pensamento alemão. Para
Schelling, a vontade é princípio espiritual inconsciente de toda produção e evolu-
ção, tanto da natureza como do espírito. Trata-se do ponto fora do mundo de que
Arquimedes necessitava para poder erguer o mundo.

O desenvolvimento da ciência e o fortalecimento do paradigma positivista-
mecanicista, no entanto, promove uma cisão no sentido de totalidade de Schelling.
A vontade passou a ser observada como um elemento cada vez mais estranho ao
mundo natural, ao mesmo tempo em que se estabelece, firmemente, como um
elemento fundamental para explicar o mundo humano.
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Se a tradição intelectual francesa permanece convencida da universalidade
positiva da razão e do método científico, a tradição alemã envereda por um
caminho totalmente diferente. Se, no caso francês, não há diferença metodológica
significativa entre as ciências humanas e as naturais; no alemão, o fato de se lidar
com atores sociais, intrinsecamente livres, que definem para si mesmos o mundo
que percebem e onde atuam, torna a realidade essencialmente diferente, diferen-
ça esta que requer métodos próprios, incompatíveis com os desenvolvidos pelas
ciências naturais.

Dilthey desenvolveu muito apropriadamente este argumento, estabele-
cendo a existência de uma diferença básica entre o estudo da natureza
(Naturwissenschaften) e o das humanidades (Geistewinssenschaften). Se as ciências
naturais lidam com fenômenos inanimados, que existem inteiramente à parte
da humanidade e obedecem ao método científico estabelecido pelo paradigma
mecanicista de Descartes e Newton, as ciências humanas lidam com subjetivida-
des impulsionadas por uma vontade e uma consciência livres, construtoras de
realidades e de mundos por intermédio do intelecto e da emoção.

O autor argumenta que a tentativa de reduzir o objeto próprio das ciências
humanas a fatos ou fenômenos naturais, como ocorre no positivismo, produzi-
ria inevitavelmente uma perda de significado da ação humana, que acabaria por
empobrecer irremediavelmente o conhecimento sobre esse nível de realidade.
O conhecimento próprio das ciências humanas só poderia ser obtido pela iden-
tificação intuitiva das idéias, dos sentimentos e objetivos comuns, seja de um
grupo social qualquer, seja de um período histórico determinado.

O cientista social deveria orientar-se no sentido de buscar e descobrir
esses elementos imponderáveis que revelam a essência subjetiva que constrói o
significado e o sentido do comportamento humano, elementos que unem um
povo à sua cultura e ao seu período histórico. As ciências humanas deveriam,
portanto, encontrar métodos que possam trazer à tona as essências – categorias
espirituais amplas – que tornam cada ato isolado, de natureza social, política,
cultural ou psicológica, subjetivamente significativo.

Um fator peculiar presente na investigação científica nas ciências humanas
refere-se ao fato de que o investigador é, ao contrário do que ocorre nas ciências
naturais, sujeito e objeto de conhecimento, parte incondicional do processo de
investigação. O conhecimento da sociedade, da cultura e da psicologia consiste, ao
mesmo tempo, em conhecimento de si mesmo, o que é, evidentemente, impossí-
vel de se empreender com a lógica do método científico natural.

Embora não utilizasse o termo representação social, Dilthey estabeleceu
as bases para que tal conceito pudesse ser operacionalizado com o sentido mo-
derno. A seu ver, o eixo metodológico apropriado às ciências humanas consiste
na interação entre experiências pessoais, sua realização em expressão criativa e
a compreensão reflexiva desta experiência. As representações sociais, escritas
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ou faladas, consubstanciadas em tipos de visões de mundo (Weltanschauugen)
constituem, deste modo, matérias-primas fundamentais na análise própria às
ciências humanas.

A perspectiva fenomenológica de Edmund Husserl
Fenomenologia é um termo usado no século XX para expressar um movi-

mento filosófico liderado pelo matemático e filósofo Edmund Husserl, cujo objetivo
fundamental é o conhecimento daquilo que se manifesta para a nossa consciência sem
a mediação de proposições conceituais ou metafísicas. A proposta de Husserl é reali-
zar três tarefas principais: conservar a autonomia da filosofia diante da psicologia;
manter o privilégio do sujeito do conhecimento ou consciência reflexiva diante dos
objetos; e, finalmente, ampliar o conceito de fenômeno.

Os objetos da fenomenologia são dados absolutos, apreendidos por meio
da intuição imanente pura, sem a intermediação da cultura, da sociedade e de
qualquer conceito ou teoria tomados a priori. Seu objetivo principal consiste em
descobrir as estruturas essenciais dos atos de consciência (noesis) e as entidades
objetivas que lhe correspondem (noema). Em contraste com o racionalismo, que
enfatiza o raciocínio conceitual, a fenomenologia insiste no fundamento intuiti-
vo da verificação experiencial de conceitos.

O conceito de intencionalidade, a ligação direta da consciência com um
objeto, é um elemento básico que proveio da psicologia de Franz Brentano, mas
cuja origem mais remota pode ser reportada a Goethe. Na intencionalidade, a
consciência surge como criadora de mundos, como uma forma que busca um
objeto e lhe impõe uma significação.

Perceber é o ato intencional da consciência; o percebido é o seu correlato
intencional e a percepção é a unidade interna e necessária entre o ato e o correlato.
A percepção é uma relação fundamental entre a consciência e o objeto, cuja
estrutura se forma pela imaginação, memória, linguagem, pensamento. Senti-
mos e percebemos formas que nada mais são do que totalidades estruturadas e
dotadas de sentido e significação. Esta proposição fundamental da fenomenologia
desembocou no desenvolvimento da psicologia da Gestalt, com base em
Wertheimer, Köhler e Koffka.

A perspectiva fenomenológica busca a intuição da essência de um deter-
minado fenômeno através de suas várias manifestações, ângulos e aspectos. Entre
a idéia da coisa (a essência) e seus aspectos (o que ela mostra), ocorre a aventura
do pensamento, que se realiza por perfis, perspectivas ou ângulos. A percepção
pré-reflexiva e inarticulada do mundo como se manifesta na vida cotidiana, a
Lebenswelt, antecede qualquer atividade humana, qualquer pensamento, inclusive
o pensamento científico. Neste sentido, a Lebenswelt é a premissa não formulada
ou a pressuposição de todas as nossas atividades e conhecimentos. Para Husserl,
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ao contrário da versão idealizada da ciência positiva moderna, os conceitos da
ciência, da lógica e da matemática ocorrem e se justificam e validam dentro
das evidências da Lebenswelt.

Embora Husserl considerasse que toda a realidade seria produto de uma
Lebenswelt, ele pretendia construir uma verdadeira ciência objetiva e rejeitava o
relativismo presente na perspectiva historicista, uma vez que esta lida com fatos,
ao passo que a fenomenologia lida com o conhecimento de essências, as funda-
ções dos significados encontrados na consciência. A ciência que ele pretendia
edificar seria a ciência da consciência, que se manifesta na relação vida-mundo e
que antecede todas as demais ciências, mesmo as naturais. Almejava chegar a
uma ciência rigorosa e genuína, e não a meras tipificações de visões de mundo
como pretendiam Dilthey e – mais tarde, de um modo mais elaborado – Weber.

A postura de Husserl é radicalmente oposta ao positivismo, para o qual a
realidade existe em plano diametralmente contrário à ilusão e totalmente fora da
dimensão subjetiva. Para a fenomenologia, o fenômeno, que comporta coisas
naturais, ideais e culturais, só tem existência garantida como objeto de consciên-
cia. Por isso, toda a realidade, inclusive as ciências naturais e a matemática, são
inevitavelmente subjetivas. O conhecimento refere-se necessariamente a
ontologias regionais que focalizam, por exemplo, a região da consciência, da
natureza, da matemática, da religião, das artes, da política, da história etc. Em
oposição ao positivismo, que supõe um método científico universal, cada uma
dessas regiões requer metodologias específicas, determinadas pela natureza do
objeto de conhecimento.

O método desenvolvido por Husserl para atingir a essência fenome-
nológica, o modo como o conhecimento do mundo procede, é o da redução
fenomenológica e eidética do aspecto empírico e factual da realidade, com a
finalidade de explicitar os atos de consciência. Esta parte de sua filosofia, que
pretende edificar uma metaciência genuína e rigorosa, é bastante complexa e
tem exercido menor influência do que as proposições iniciais, que se difundi-
ram para a psicologia, sociologia e antropologia. A influência de Husserl e da
fenomenologia tem sido muito grande no campo das ciências humanas; de um
modo geral, porém, o seu esforço de produzir uma metaciência rigorosa tem
sido pouco considerado.

O que permaneceu de mais importante da fenomenologia de Husserl para
as ciências sociais foi uma perspectiva ampliada e refinada de Dilthey e Weber,
por intermédio de autores como Schutz, Berger, Luckmann e Garfinkel, na qual
se valorizam a Lebenswelt, a experiência vivida no cotidiano, a consciência pré-
reflexiva, o senso comum e, obviamente, a expressão de representação social
(Weltanschauugen).
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As contribuições de Max Weber e de Alfred Schutz
Max Weber construiu uma formalização teórica e metodológica de investiga-

ção científica que exerceu grande influência no campo das ciências sociais modernas.
A sua sociologia parte da singularidade individual subjetiva e intencionalmente volta-
da para um ‘outro’. Seu método pretende alcançar uma compreensão interpretativa
(Verstehen) do fato social que sempre apresenta uma natureza única. O atributo básico
do social, nessa perspectiva, é a relação do seu significado subjetivo com a ação dos
outros. Enquanto para Durkheim as representações sociais são apenas sombras refle-
tidas pela estrutura social objetiva, para Weber, elas constituem a matéria-prima
fundamental que forja e dá sentido à realidade social. Embora se utilize de represen-
tações e de valores sociais, a sociologia de Weber pretende ser objetiva e, portanto,
livre de juízos de valor.

Para Weber, a compreensão interpretativa (Verstehen) é fundamental ao en-
tendimento das atitudes subjetivas dos outros, mas não é suficiente como explica-
ção científica. A interpretação só é válida quando acompanhada por evidência
empírica corroborante e submetida a uma análise metódica. Os tipos ideais de
formação social, econômica e cultural – racionalizações radicais que dão significa-
do explícito e reconhecível a elementos da nossa experiência – constituem referên-
cias a que o investigador deve recorrer na construção de sua análise. Cabe à sociolo-
gia, portanto, estabelecer relações lógicas e causais entre as instituições sociais
(valores cristalizados) que impulsionam a história.

A sociologia compreensiva de Weber pretende, assim, entender os moti-
vos que levam o ser humano à ação, além de verificar as conseqüências no âmbito
institucional. Porém, o método sociológico prevê que a compreensão, emocio-
nal, intuitiva ou racional, não pode ser um fim em si mesma (como em Dilthey),
mas um meio para a realização da análise científica. A apreensão de sentido – um
processo irracional – é, por conseguinte, uma base não científica da sociologia,
que se torna ciência apenas mediante a aplicação de um método de análise a fatos
sociais empíricos.

Ao conceber o fato social como uma dimensão fundamentalmente subje-
tiva, Weber coloca-se em oposição radical ao positivismo e também ao marxis-
mo, embora mantenha, com relação a este último, uma postura de respeito. O
ponto básico de discordância, neste caso, refere-se à ênfase dada por Weber à
singularidade do comportamento social.

Se, segundo Weber, a análise da situação francesa, pelo ângulo do ma-
terialismo histórico, realizada por Marx no 18 Brumário de Luís Napoleão
Bonaparte, é correta, o método, no entanto, falha totalmente quando trans-
portado para outras realidades. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalis-
mo, Weber encarrega-se de provar que, nos Estados Unidos, a ética protestan-
te foi fundamental para a emergência do capitalismo, e não o contrário, como
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propõe de modo a priori o materialismo histórico. De qualquer maneira,
para Weber, o método é um instrumento determinado pela natureza do obje-
to sob investigação, e não um fim em si mesmo, como pretendiam, por
razões diferentes, tanto o positivismo como o materialismo histórico.

Ao reduzir o processo de modernização ao tipo de racionalização pró-
prio da economia capitalista e do Estado moderno, Weber atribui o avanço da
empresa capitalista ao ‘espírito do capitalismo’ incorporado na mentalidade
dos primeiros empresários puritanos – restringindo, assim, a importância do esta-
belecimento do mercado de trabalho institucionalizado e seu funcionamento
na economia moderna. Tal enfoque, evidentemente, não é suficiente para ex-
plicar os efeitos patológicos que resultam da estrutura de classes. A obra de
Weber, como propõe Habermas (1989), deveria ser complementada com a de Marx
neste aspecto.

Falta também em Weber uma melhor definição do contexto em que a
ação social se desenrola. Em seu sistema, os aspectos estruturais apresentam
pouco peso e o indivíduo aparece como uma marionete de seus próprios valo-
res. Em realidade, o indivíduo assume valores situacionalmente, de acordo
com a avaliação de ganhos políticos, sociais e econômicos. Esse pressuposto,
assumido por Leach (1979), é a base de toda a antropologia social e cultural
moderna. Assim, o pensamento de Weber não contempla uma sociologia do
cotidiano, que dimensiona o relacionamento existente entre o nível da ação
subjetivamente orientada e da ordem – social, cultural –, uma lacuna que,
mais tarde, Schutz encarregar-se-á de preencher.

Baseado em Husserl e Weber, Schutz tenta construir uma ciência social
fenomenológica, concordando com quase todo o sistema de Husserl, com exce-
ção do seu aspecto de ciência objetiva da consciência humana transcendental. Ele
focaliza a estrutura dos atos de consciência, baseia-se na Lebenswelt e analisa como
a subjetividade se constrói e tipifica a realidade valendo-se da experiência cotidiana
dos indivíduos. Porém, a consciência, para Schutz, não é uma consciência pura e
transcendental, como em Husserl, mas uma consciência socialmente orientada.
Focalizar as regras de tipicalidade, baseadas em experiências passadas que, subje-
tivamente, se abrem em campos de significação e influenciam estratégias e ações
intencionais, e o relacionamento entre várias subjetividades, forjando o tecido
social, é o propósito principal das formulações de Schutz.

A realidade, deste modo, não é um domínio abstrato à espera de ser desco-
berto por algum observador. Antes, é construída na percepção consciente de cada
indivíduo. Contudo, embora as tipificações e as receitas sociais ocorram na sub-
jetividade de cada um, Schutz considera que elas foram geradas com base na
estrutura social comum, como um produto da sociedade e da cultura que todos
aceitam e consideram como inquestionáveis.
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Neste contexto, as representações sociais apresentam-se como instâncias
privilegiadas de investigação fenomenológica, uma vez que contêm, em menor
escala, todos os ingredientes do pensamento e da vida social. Cada uma delas pode
situar-se mais ou menos perto da essência, mas, em um certo sentido, todas con-
têm um elemento de verdade. Assim, pode-se considerar a convergência das repre-
sentações sociais de diversos atores diante de uma realidade como um instrumento
fundamental para que o pesquisador chegue à essência da realidade social estudada.

O estudo das representações sociais, nesta proposição, necessita de uma abor-
dagem compreensiva que percebe o ator social como um agente que interpreta o
mundo à sua volta com uma atitude que contém intenções e, portanto, um projeto
de ação. Muito mais do que uma realidade coatora independente que se impõe
ao indivíduo, o meio social é dimensionado como algo em permanente construção,
que só possui existência na consciência dos indivíduos.

A influência de Schutz e da tradição filosófica e sociológica alemã foi
considerável nas ciências sociais, especialmente nos Estados Unidos, porque já
havia, neste país, desde George Mead, uma intensa preocupação por parte de
antropólogos e psicólogos sociais com a interação entre indivíduo e sociedade.
A difusão desta perspectiva, que valoriza o subjetivo e o individual na constru-
ção da realidade social, encontrou em autores como Goffman e Garfinkel seus
representantes mais notáveis.

A Tradição da Antropologia
Social Britânica

O trabalho pioneiro de Malinowsky, Os Argonautas do Pacífico Ocidental,
inaugura o que se convencionou chamar de ‘antropologia moderna’. Diante dessa
obra, com poucas exceções, tudo o que viera antes, como o evolucionismo de
Frazer ou o difusionismo de Tylor, pode ser considerado como parte da pré-histó-
ria da antropologia, uma vez que se baseava em fatos conjeturais, assentados em
princípios e valores etnocêntricos, ou seja, comprometidos com a tendência de
avaliar o ‘outro’ de um ponto de vista impregnado com princípios e valores
pertencentes ao mundo do observador.

O conceito de etnocentrismo, tão caro à antropologia moderna, só pôde
ser desenvolvido a partir do legado de Malinowsky, que pretendia captar o modo
de sentir, de pensar e de agir próprios à cultura e à sociedade trobriandesa, segundo
seus próprios valores. Esta perspectiva era francamente contrária à postura
positivista predominante na época.

A pretensão de entender o ‘outro’, em seus próprios termos, coincide com
a necessidade de promover metodologias que pudessem controlar tanto os valo-
res como as categorias intelectuais provenientes do mundo do investigador. Esse



39

Representações sociais

controle, por sua vez, é análogo à disciplina necessária para se atingir o noumeno
kantiano, ou a essência de um fenômeno através da redução eidética ou
fenomenológica de Husserl. Captar a relatividade do fenômeno, que se volta tanto
para a sociedade estudada, como para o próprio mundo do investigador, tornou-
se o pilar mestre da antropologia moderna.

A nova postura metodológica trazida pela antropologia, essencialmente qua-
litativa, passou a exigir dos investigadores dois tipos de disciplina: uma, de caráter
emocional, que pressupõe abertura e tolerância em relação ao ‘outro’; outra, de
caráter intelectual, que pressupõe uma disciplina e um controle voltados aos pró-
prios valores morais e categorias de percepção e de entendimento presentes inevi-
tavelmente no mundo do investigador. À menor distração do pesquisador, o
etnocentrismo insinua-se, deixando traços indeléveis que comprometem a qualida-
de de sua pesquisa. Uma falha detectada no controle deste aspecto é, de certo
modo, análoga à falta de controle de uma variável significativa em um procedi-
mento científico experimental nas ciências naturais.

A metodologia qualitativa inaugurada pela antropologia moderna intro-
duz vários problemas que acarretam conseqüências relevantes. A principal delas
é a possibilidade de acrescer relatividade, escala e profundidade à coisa investigada.
Ao fenômeno acrescenta-se uma perspectiva subjetiva, que se projeta em seu
sentido e em seu significado. A recuperação de uma dimensão vertical e profunda
restabelece um equilíbrio entre sujeito e objeto, perdido, desde Kant, no mundo
unidimensional projetado pelo positivismo.

O método qualitativo inaugurado pela antropologia moderna situa o sujeito
e o objeto em um amálgama que se torna a parte central e inevitável do experi-
mento. Nem o ‘outro’ é consumido pelo sujeito, nem vice-versa. Nesse espaço,
qualquer proposta metodológica ‘fechada’ estaria destinada ao fracasso. O método
deve abrir-se num processo de negociação perene com a realidade estudada.

Ao defender a necessidade de se realizar uma prolongada pesquisa de cam-
po para se produzir uma boa etnografia, Malinowsky explica, em Os Argonautas
do Pacífico Ocidental, porque não se pode, neste tipo de investigação, antecipar o
método em relação à pesquisa. Em primeiro lugar, porque uma boa etnografia
deve dirigir-se ao ‘outro’ em seus próprios termos, ao passo que os princípios
conceituais, teóricos e metodológicos provenientes do mundo do investigador con-
têm pressupostos inevitavelmente históricos e, em boa medida, etnocêntricos.
Antecipar uma metodologia ‘fechada’, neste caso, significaria impor questões
unidimensionalmente contidas apenas no mundo do investigador. Abertura à
realidade, ao contrário, significa adotar uma postura maleável capaz de adaptar o
método a cada momento e a cada oportunidade da investigação.

Se, na tentativa antropológica de apreender o ‘outro’, é impossível sair
totalmente de si mesmo, a tensão que esta tentativa produz propicia, contudo,
uma perspectiva de relatividade. Além disso, uma boa etnografia exige um com-
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prometimento, por parte do investigador, maior do que uma mera avaliação inte-
lectual do ‘outro’. Exige, como deixou claro Malinowsky, além de um levantamen-
to de dados quantitativos, uma avaliação dos imponderáveis da vida social, do
colorido emocional presente nos eventos, que escapam ao controle numérico e
requer do pesquisador uma abertura emocional e intuitiva.

Em suma, uma condição geral, presente em toda a pesquisa qualitativa,
diz respeito ao fato de que, para apreender a realidade em estudo, é necessário um
ponto de vista que transcenda os princípios conceituais e metodológicos do pró-
prio pesquisador. Esta transcendência se alcança explicitando os procedimentos e
as circunstâncias da observação do fato pesquisado, em um contexto no qual o
pesquisador se torna parte inevitável do experimento. Neste esquema, a divisão
entre sujeito e objeto, tão cara ao desenvolvimento da ciência positiva, desde
Descartes e Bacon, deixa de existir. A pesquisa qualitativa solicita, da mesma
maneira que a postura fenomenológica, apreensão da essência ou do sentido das
coisas, e não o seu controle.

Na pesquisa qualitativa, os conceitos e operacionalizações metodológicas
assemelham-se, em certo sentido, mais à linguagem artística do que àqueles
conceitos e operacionalizações das ciências exatas e naturais. Diante de uma per-
gunta sobre os procedimentos que tornaram possível desenvolver uma interpre-
tação corporal de uma determinada peça musical, um dançarino provavelmente
ficaria perplexo, sem saber o que dizer, porque sua metodologia coincide com
todos os anos de aprendizagem e toda a sua experiência profissional que, certa-
mente, não poderiam ser explicitados em um conjunto de regras metodológicas.
Um etnógrafo, no fundo, sabe que os métodos para atingir os resultados são
concomitantes à investigação e só podem ser explicitados totalmente após a
conclusão de seu trabalho.

Uma outra contribuição importante trazida por Malinowsky refere-se à
perspectiva de totalidade do fato psicológico e social. Sua análise da instituição
‘kula’ entre os trobriandeses deixa claro como as dimensões rituais da troca de
colares e braceletes entre os ilhéus se entrelaçam inextrincavelmente com a orga-
nização da família, com o sistema de trocas econômicas e com as instituições
políticas e religiosas. O conjunto desses sistemas institucionais, por sua vez,
organizam tanto as dimensões psicológicas, no âmbito do indivíduo, como as
culturais, no âmbito da sociedade. O fato social, nesta perspectiva, só adquire
sentido no interior do contexto cultural que o configura; fora de seu meio, ele
parecerá absurdo, irracional ou com seu sentido original alterado.

Embora a perspectiva inaugurada por Malinowski tenha contribuído signi-
ficativamente para o desenvolvimento da metodologia qualitativa da observação
participante, como também para a perspectiva de totalidade do fato psicológico
e social, a sua postura teórica funcionalista revela, da mesma forma que o pensa-
mento de Durkheim, um viés totalitário e rígido, incapaz de lidar com mudança,
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conflito e criatividade na instância individual, grupal e social. Em seu desenvol-
vimento, tanto o estruturalismo durkheimiano quanto o funcionalismo de
Malinowski necessitaram realizar uma abertura teórica para incluir o indivíduo e
a dimensão cotidiana do fato social e psicológico. Tal foi o empreendimento que
se propuseram realizar, no interior da antropologia social britânica, autores como
Gluckman, Leach, Turner e, no interior da antropologia cultural norte-america-
na, autores como Garfinkel e Goffman.

O olhar antropológico desses pesquisadores partia do pressuposto de que a
sociedade se estrutura com base em vários princípios culturais, que podem ser
complementares ou conflitantes entre si, e não apenas em um único, como pre-
tendia Malinowski. As circunstâncias vividas no cotidiano freqüentemente colo-
cam os indivíduos em uma posição em que são estimulados a desempenhar pa-
péis compatíveis ou conflitantes com determinados princípios culturais. Estes
últimos, é verdade, contêm força coatora, porém não se pode perceber os indiví-
duos como meras marionetes que os reproduzem incondicionalmente. Ao con-
trário, em várias situações estes princípios são manipulados, alterados e adapta-
dos às circunstâncias de vida em sua esfera local e cotidiana.

Victor Turner, em sua obra clássica sobre os Ndembu da África Oriental
(1957), desenvolve o conceito de ‘drama social’, uma circunstância fundamenta-
da no conflito entre indivíduos ou grupos sociais, que permite revelar a estrutura
social profunda e inconsciente da sociedade. Em uma situação de calmaria social,
jamais o investigador chegaria a desvendar esta estrutura profunda, exatamente
porque, como já advertira Malinowski (antecipando o desenvolvimento ulterior
de sua teoria), o que os indivíduos dizem é diferente do que fazem.

A perspectiva trazida pela nova antropologia social e cultural contém,
portanto, uma dimensão social complexa e maleável, assentada em bases estru-
turais conflitantes entre si, permitindo um equilíbrio social precário. Os indi-
víduos são agentes que reproduzem essas bases, mas o fazem por meio de uma
interpretação subjetiva, geralmente condicionada por interesses pessoais de or-
dem econômica, política ou meramente simbólica. Deste modo, ao invés de se
perceber a sociedade como uma força coatora incondicional em relação ao indiví-
duo, produz-se um sistema muito mais dialético e equilibrado entre o indivíduo
e a sociedade, entre a esfera local e a mais ampla.

O nível das representações sociais, neste enfoque, deixa de ser um mero
reflexo da estrutura social mais ampla e apresenta, em relação a esta, uma
autonomia relativa. Trata-se de um conceito que se refere inevitavelmente a
uma determinada configuração sociocultural, mas que, diante dela, pode con-
ter elementos de inversão, de oposição e de conflito. Assim, apesar de sua
autonomia relativa, as representações sociais existem em dinâmica constante
com a realidade social que as configura, e não podem ser devidamente estuda-
das fora deste contexto.
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A grande contribuição legada pela antropologia social e cultural moderna
ao estudo das representações sociais repousa exatamente no fato de que a sua
verdade é sempre relativa ao contexto social em que se insere. Neste aspecto, é
possível dizer que, embora haja ocorrido um refinamento considerável na teoria
e no desenvolvimento de técnicas de pesquisa qualitativa, não houve, desde
Malinowski, uma mudança significativa na essência deste problema.

Conclusão

A análise apresentada restringiu-se a três grandes tradições modernas, que
dimensionam o conceito de representação social em uma perspectiva qualitativa.
As tradições aqui focalizadas referem-se, basicamente, à psicologia social france-
sa, à fenomenologia alemã e à antropologia social e cultural britânica e norte-
americana. Constata-se que os enfoques teóricos considerados desenvolveram-se
com autonomia, uns em relação aos outros, mas chegaram a uma notável con-
vergência em várias questões fundamentais.

Considerou-se o marxismo apenas marginalmente, uma vez que, para esta
tradição teórica, a dimensão cotidiana do fato social e psicológico, inevitavel-
mente presente no conceito de representação social, não apresenta relevância
teórica. Marx nunca se referiu propriamente ao termo representação social, mas
é possível entendê-lo como um aspecto de seu conceito de ideologia e, por con-
seguinte, como subproduto de uma formação econômica e social mais ampla.

Da mesma forma que para Durkheim, para Marx o âmbito da ideologia,
em um sentido mais amplo, e o das representações sociais, em um sentido mais
estrito, significa reflexos parciais e, até certo ponto, ilusórios, de uma dimensão
social maior. Se para Durkheim, porém, esta última é a sociedade positiva, para
Marx ela é a História com ‘H’ maiúsculo. Apenas as representações sociais em
sintonia com a História teriam alguma dignidade. As demais seriam pulveriza-
das no nada da pura ilusão.

Há que se destacar o esforço de alguns autores no sentido de conciliar o
materialismo histórico com as perspectivas metodológicas de análise sincrônica,
principalmente as de pequena escala, desenvolvidas tanto pela antropologia social e
cultural como pelas perspectivas fenomenológicas. Minayo (1992), por exemplo,
estabeleceu um diálogo entre o marxismo e outras tradições teóricas e metodológicas
preocupadas com o nível hermenêutico e, conseqüentemente, com o conceito de
representação social.

Não obstante o esforço legítimo de autores que, como Minayo, preten-
dem trazer a perspectiva marxista para uma dimensão cotidiana e de pequena
escala e, com isto, valorizam a dimensão das representações sociais, o materialis-
mo histórico muitas vezes apresenta um viés político, que impõe ao fenômeno
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uma interpretação ideológica comprometida com a transformação revolucioná-
ria do mundo. Evidentemente, tal atitude não estimula o estudo incondicional
das representações sociais, no âmbito cotidiano e empírico, como uma dimensão
legítima do saber.

Em Durkheim, da mesma forma que no marxismo, o conceito de repre-
sentação social se enfraquece, uma vez que apenas reflete a estrutura social mais
ampla, a qual existe independentemente de todas as representações sociais particu-
lares. Não há interesse em estudá-las em si mesmas, a não ser com o propósito de
chegar à estrutura mais ampla e profunda. Para que a perspectiva durkheimiana
despertasse algum interesse por esse tema, foi necessário abrandar a visão totali-
tária da dimensão social e, ao mesmo tempo, incluir o indivíduo e o cotidiano no
processo de interação com o nível estrutural.

Tal empreendimento realizou-se por autores importantes como Bourdieu
(de quem não houve oportunidade de se tratar neste artigo) e Moscovici. Como já
observado, o percurso teórico deste último alcança um meio termo entre a psico-
logia cognitiva e a sociologia, em uma dimensão que abriga a sociedade e o
indivíduo em um espaço cotidiano de vida social.

O conceito de representação social adquire densidade e consistência ainda
maior na tradição fenomenológica, com destaque para duas vertentes em especial:
o método sociológico edificado por Max Weber e a tradição fenomenológica que, a
partir de Edmund Husserl, desemboca em Alfred Schutz e Garfinkel. Viu-se que,
embora esta tradição aprofunde o conceito de representação social, o seu viés subjetivista
deixa a descoberto o nível estrutural da sociedade. A solução para esta questão é
integrar as duas dimensões, que compreendem o nível da ação e o da ordem.

A terceira e última tradição enfocada foi a da antropologia social e cultu-
ral, tradição esta que contribuiu enormemente para a edificação de uma ciência
humana, com metodologia própria de pesquisa, mediante uma postura prática
que privilegia a imersão do pesquisador no campo de pesquisa e no fato empírico.
A metodologia e, até um certo ponto, a postura teórica, passaram a ser procura-
das na vivência prática do pesquisador com seu objeto de pesquisa.

Também se comentou como, em Malinowsky, a exigência imposta ao pes-
quisador torna-se prática no sentido de captar o ‘outro’ em seus próprios termos.
A pesquisa transforma-se em experiência vivencial e o sujeito torna-se parte
inseparável do objeto de pesquisa. O resultado é uma dimensão entre o sujeito e
o objeto que acrescenta conhecimento não só sobre a sociedade ou a cultura
estudada, como também sobre a própria sociedade ou cultura do pesquisador.

A antropologia social e cultural trouxe dimensões metodológicas total-
mente estranhas ao positivismo, como a ‘observação participante’ de Malinowsky,
a ‘análise situacional’ de Gluckman, o ‘drama social’ de Victor Turner e as expe-
riências ‘etnometodológicas’ de Garfinkel. Todas estas metodologias apresentam
algumas analogias com a tentativa de Husserl – de chegar à essência do fenôme-
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no –, para quem as técnicas de pesquisa desvendam não só a realidade empírica,
como também a consciência humana intrinsecamente relacionada com esta rea-
lidade. Com exceção de Garfinkel – que, apesar do brilhantismo de suas análises,
permaneceu preso a uma abordagem radicalmente subjetivista –, os demais apre-
sentam uma postura metodológica de interação equilibrada entre os níveis da
ação e da ordem.

Contudo, para Malinowsky, a dimensão do indivíduo, assim como a das
representações sociais, só existem como expressões da dimensão mais abrangente
da cultura. A crítica a Malinowsky, realizada por autores como Gluckman, Turner
e Leach, entre outros, permitiu à antropologia chegar ao espaço privilegiado,
entre o indivíduo e a sociedade, no qual as representações sociais adquirem o
‘status’ de matéria-prima fundamental para a edificação de uma verdadeira ciência
humana. Trata-se da mesma conclusão a que chegara Husserl com a dimensão da
Lebenswelt, mas apresenta com relação a este a vantagem de não descartar o nível
objetivo e cristalizado das instituições sociais.

A separação do saber humano em três grandes áreas – a científica, a mo-
ral/social e a estética – instituída por Kant, conquanto tenha sido pré-condição
para o ideal iluminista e tenha moldado os caminhos trilhados pela modernidade,
desenvolveu-se de um modo desequilibrado, no qual a razão científica – que se
preocupa exclusivamente com o aspecto externo e com a relação entre fenôme-
nos – tornou-se radicalmente hegemônica em relação às razões moral/social e
estética. Assim, tal divisão de possibilidades de saber – que conduz a um grau
cada vez mais intenso de especialização – tornou-se um obstáculo em um mundo
delineado pela pós-modernidade, na medida em que fragmenta a realidade e im-
pede uma perspectiva integradora de totalidade.

A exigência de uma nova síntese, que integre o fenômeno ao noumeno, a
perspectiva positivista à perspectiva qualitativa, mostra-se, de um modo
insofismável, nas questões éticas levantadas pelos novos avanços científicos, no
desequilíbrio ecológico, social e psicológico causado pela unidimensionalização de
um mundo técnico e utilitário e, conseqüentemente, pela perda do valor, do signi-
ficado e do sentido de profundidade do fenômeno.

A necessidade de totalidade também evidencia-se como um requisito teóri-
co. Conforme se viu, a ênfase no conceito de representação social desloca-se de um
âmbito objetivo e estrutural (no caso de Durkheim) para um âmbito em que
a subjetividade adquire um espaço cada vez maior. A experiência da fenomenologia,
do interacionalismo simbólico, da etnometodologia, de uma certa forma,
radicalizaram o aspecto subjetivo, e a realidade social passou a ser vista de um
ponto de vista construtivista, ou seja, valendo-se da ótica subjetiva do ator social.

No entanto, como se demonstrou, tanto a psicologia social francesa, como
a antropologia social britânica adquirem, desde autores como Moscovici ou Victor
Turner, um equilíbrio ótimo entre o indivíduo e a estrutura social. Atualmente,
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há um reconhecimento de muitos atores – influenciados tanto pela subjetividade
radical da fenomenologia quanto pela objetividade radical do estruturalismo – da
necessidade de se levar em conta tanto o nível subjetivo das representações sociais
como o nível objetivo da estrutura. Qualquer unilateralidade de um desses aspec-
tos na apreensão da realidade conduz inevitavelmente a um viés tendencioso, que
revelará uma realidade distorcida.

Cabe observar, porém, que a realidade social é por demais complexa para
ser contida em uma postura teórica e metodológica que leve em conta apenas e
unilateralmente seus aspectos objetivo e subjetivo. É preciso que um terceiro
fator seja introduzido nessa dualidade, qual seja, a necessidade de se apreender
o sentido da evolução social, fator este que o estruturalismo trata como mera
mudança e que a fenomenologia não desconsidera totalmente.

A reunião da fenomenologia com o estrutural-funcionalismo, e deste
com o materialismo histórico, em um único corpo teórico, é um empreendi-
mento gigantesco que recebeu de Habermas (1989) um impulso fundamental.
Aqui, o papel do conceito de representação social, como dimensão subjetiva da
realidade, recebe o seu devido valor, um valor básico que dá conta do nível
subjetivo da realidade, mas que não pode dar conta nem do nível objetivo, nem
da evolução social.

O conceito de representação social é insuficiente para se apreenderem
todas as dimensões fundamentais da realidade, uma vez que a ação humana
produz conseqüências impremeditadas que se cristalizam em instituições, cujo
funcionamento e evolução não dependem apenas das representações que os in-
divíduos apresentam sobre elas. É neste sentido que a teoria da ação de Weber
revela seus limites: à medida que restringe a explicação sociológica ao plano
teórico da ação racional, aspectos fundamentais da realidade permanecem fra-
gilmente explicados, como, por exemplo, o mercado e a estrutura financeira
do mundo moderno.

Para finalizar, é importante sublinhar que uma das mais relevantes conclu-
sões a que chegaram, de modo autônomo, as perspectivas teóricas aqui analisadas
refere-se ao fato de que, de nenhum modo, é possível perceber a tentativa de se
encontrar metodologias qualitativas de pesquisa de um modo a se antagonizar
com a postura positivista. Os trabalhos antropológicos mostram enfaticamente
que é possível adotar uma abordagem qualitativa e, ao mesmo tempo, lidar com
aspectos mensuráveis do fenômeno. A metodologia qualitativa aponta para os
limites do método positivista, ao mesmo tempo em que procura encontrar téc-
nicas de olhar o fenômeno no sentido de ampliá-lo, um processo que exige, si-
multaneamente, a ampliação da consciência humana.
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