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Maquiavel de Quentin Skinner São Paulo: Editora Brasiliense, 1988
por Maria Tereza Sadek
 

A recente publicação do estudo de Quentin Skinner, Maquiavel, vem enriquecer o acervo de obras em
português sobre o pensamento político clássico. Trata-sede livro admirável e original, valorizado sobremaneira com o
cuidadoso trabalho de tradução elaborado pela Prof â M. Lucia Montes. Após quase 500 anos da primeira edição de O
Príncipe - obra magistral do mestre florentino - permanece viva a idéia de ser infindável a possibilidade de desvendar
os meandros de sua construção analítica. Muitos arriscaram apreender o recado do escritor renascentista. Nesta
instigante empreitada, que se inicia no próprio século XVI, Maquiavel foi alvo das mais diferentes e díspares
interpretações. Sofreu ataques, sua obra foi acusada de inspirar atos ignominiosos, e do índex papal passou à história
travestido com um dos mais temíveis adjetivos - maquiavélico. Tal reputação atravessou as fronteiras da Itália, ocupou
o continente europeu e daí expandiu-se, desconhecendo limites geográficos e lingüísticos. A pecha do maquiavelismo
sobreviveu às disputas entre jesuítas e protestantes e alojou-se no embate político, sempre como uma forma torpe e
eficaz de caracterizar moralmente o adversário. E mais ainda: os termos maquiavélico e maquiavelismo não se
restringiram sequer ao universo da política - habitaram, sem cerimônia, o mundo das relações privadas.

Não se pense, contudo, que Maquiavel com seus escritos esteve somente sujeito às interpretações que justificam
a malignidade. Nem mesmo que a secularização dos últimos tempos libertaram-no do opróbrio moralista. Ao lado das
mais ferozes condenações, muitos procuraram com igual paixão regenerar sua imagem, apontando os objetivos
democráticos do primeiro grande analista político da modernidade. Rousseau encabeça uma longa lista, cerrando
fileiras contra aqueles que vêem em Maquiavel o inspirador da tirania, o mestre do mal.

Face a tantas e tão contraditórias interpretações que se desdobram sem cessar nestes quatro séculos, um fato se
impõe: há algo muito forte em Maquiavel, capaz de gerar amor e ódio, e de provocar nos estudiosos das idéias a
necessidade de decifrar o enigma proposto. Quentin Skinner se lança nesta aventura e para isso coloca-se no efício de
historiador, cujo trabalho, afirma, "consiste seguramente em servir como um anjo que registra, não como um juiz que
condena" (p. 134). Seu registro baseia-se num contraponto entre a vida e a obra de Maquiavel. Assim, busca
demonstrar a influência da carreira diplomática e do posterior exílio forçado nos escritos do autor renascentista.

A experiência na chancelaria propiciaria a Maquiavel observar ativamente a arte de conduzir os negócios do
Estado. Skinner sustenta que de sua prática como funcionário público, Maquiavel intuiu os princípios da arte de
governar que exporia mais tarde nas suas obras históricas e políticas. Desta forma, suas missões junto ao rei Luís XII
da França, a César Bórgia, ao papa Júlio II, ao imperador Maximiliano, indicaram-lhe os motivos da instabilidade dos
governos. Em poucas palavras, a "debilidade básica que todos compartilhavam consistia em uma fatídica
inflexibilidade diante da mudança das circunstâncias" (p. 31).

O confronto entre as circunstâncias e o modo de agir dos governantes - ou entre a Fortuna e a Virtu - compõe o
cerne da análise maquiaveliana. Nesta análise, há uma clara rejeição da moralidade humanista convencional, quer a
partir de uma crítica impenitente aos princípios consagrados pela tradição, quer a partir de um silêncio eloqüente. De
uma forma ou de outra, Maquiavel provoca um verdadeiro cataclisma. O homem é visto como um sujeito da história,
capaz, se virtuoso, de resistir aos golpes da Fortuna

A Virtu é a disposição de fazer tudo aquilo que for ditado pela necessidade - independente do fato de ser a ação
eventualmente iníqua ou virtuosa - para alcançar os mais altos objetivos. Ora, denotando a Virtu a qualidade de
flexibilidade moral, cai por terra a rígida oposição cristã entre os vícios e a virtude. Há vícios virtuosos, e há virtudes
que trazem a ruína.

Skinner demonstra ainda uma profunda ligação entre as teses desenvolvidas por Maquiavel no Príncipe e nos
Discursos, divergindo, sem contudo atacar explicitamente, dos intérpretes que julgam existir, se não duas formulações
muito distintas ou mesmo contraditórias, pelo menos dois textos independentes. Skinner, ao contrário, julga que nos
Discursos o mestre florentino retoma o Príncipe, aprofundando suas proposições. Trata-se, uma vez mais, do
desenvolvimento dos argumentos que sustentarei a indispensabilidade da Virtu para resistir aos infortúnios da sorte.

Aqui, torna-se clara a defesa da liberdade e sua identificação com a grandeza de uma cidade. Roma antiga
atingiu a glória porque a Virtu esteve disseminada entre governantes e governados, e porque suas leis garantiram que a
corrupção não tivesse efeitos devastadores.



O estudo de Roma - tema central dos Discursos - onde a liberdade foi preservada por mais de 400 anos, não se
esgota em si mesmo. Skinner sustenta que "existe uma contínua preocupação com o destino de Florença por trás da
argumentação geral" (p. 110). Maquiavel compara com angústia a total corrupção de sua cidade natal e a Virtu
exemplar do mundo antigo. Sua Itália entregara-se à escravidão, a corrupção com sua influência maligna sufocou as
liberdades, levando à tirania e à desgraça. Maquiavel, o amante da liberdade, o analista de situações, acreditava
firmemente que este quadro poderia ser alterado. Afinal, a fortuna só manifesta sua força quando não encontra homens
de coragem, cidadãos de Virtu.

Maquiavel, de Skinner, é uma importante contribuição para a leitura, dos escritos do autor renascentista. Mas,
talvez, sua mais irresistível qualidade esteja no, fato de sugerir que Maquiavel continua aí para ser decifrado. Trata-se
de um desafio que se renova a cada leitura.
 
 
Pensando a Família. no Brasil; da Colônia à Modernidade.de vários autores. Co-Edição Espaço e Tempo/Editora
da UFRJ, Rio; de Janeiro, 1387
por Cláudia Fonseca - UFRGS.
 

Pensando a Família no Brasil: da Colônia à Modernidade é o resultado de um seminário realizado em 1985
pela CPDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Com a proposta de “combinar pontos de vista
interdisciplinares e alargar dessa forma o leque das questões abordadas” nos estudos atuais da família, as
organizadoras do seminário reúnem nove trabalhos por especialistas de diversos campos. Explicando por que só três
trabalhos apresentados no seminário foram omitidos, os sobre "Família, e Estratégia de Sobrevivência", as
organizadoras destacam sua prioridade analítica: "a família enquanto estrutura fundamental de valores e de
mentalidades".

O leitor é apresentado a uma série de especialistas, cada qual irrefutavelmente competente em sua área. Eni
Somara termina uma resenha da literatura histórica sobre a família no Brasil questionando dois grandes mitos: a
família extensa e a autoridade patriarcal. Gilberto Velho destaca dois conceitos chaves da literatura antropológica
sobre camadas médias urbanas: o individualismo e a rede social de parentes e amigos. Sérvulo Figueira, trazendo sua
contribuição de psicanalista, esboça elementos de uma teoria do sujeito. Roberto da Matta, viajando de nepotismo a
feminismo, aterrissa no seu tema preferido, casa versus rua. Com os trabalhos de Katia Muricy e Leila Linhares
Barsted trazendo visões do Direito e da Literatura ao estudo da família, é evidente que o livro é fiel a sua proposta, de
ser multidisciplinar.

Entretanto, uma coisa é reunir no mesmo volume artigos de diferentes áreas; outra é estabelecer um diálogo
entre eles.

Alguns dos autores, simplesmente continuam a trocai de idéias já estabelecida antes do seminário - como fazem
Velho e Figueira em torna do "individualismo"'. Há diálogos em potencial que cabe ao leitor estabelecer (por exemplo,
na convergência da historiadora trabalhando sobre a São Paulo novecentista e o antropólogo olhando para o Rio de
1985, em torno, das relações de obrigação mútua, de sangue e solidariedade entre amigos e parentes além da unidade
nuclear). Outros avançam o diálogo, usando seus trabalhos empíricos como contraponto à discussão teórica.

Margareth de Almeida Gonçalves, na sua análise do discurso médico no século XIX, mostra a adaptação
brasileira de princípios higienistas catados na moda européia de então: a ideologia católica caridosa, a falta de medidas
assistenciais efetivas e um comportamento familiar dificilmente adestrável fizeram com que a Roda dos Expostos
florescesse no Brasil bem mais tempo do que no Velho Mundo.

Katia Muricy, também examinando a influência de idéias médico-higienistas durante o último século, faz uma
releitura original das obras de Machado de Assis, interpretando seu individualismo cético perante novos modelos de
afeto e sensibilidade burguesa como crítica à sociedade. oitocentista e aos ideais liberais do discurso médico.

A proposta interdisciplinar mais ambiciosa vem, no entanto, do ensaio introdutório, em que as organizadoras,
Angela Mendes de Almeida, Maria José Carneiro e Silvana Gonçalves de Paula, propõem resgatar o modelo patriarcal
freyriano para repensar a família contemporânea.

Ressaltando o valor do modelo não como retrato de uma realidade empírica mas sim como "construção
ideológica que, constituída de traços básicos do comportamento familiar, serve de referência para a prática no que
tange a padrões de relações afetivas, sexuais, de solidariedade e de hostilidade" (p. 15), elas erguem o modelo
freyriano como alternativa a um empirismo relativista onde " (N)enhum conhecimento seria atingível pois cada caso
seria um caso, cada período histórico seria único, cada região uma região, cada grupo um grupo e assim por diante" (p.
17). Um dos autores, Almeida, explora mais essa ótica num segundo artigo, "Notas sobre a Família no Brasil".



Apoiada na literatura da história das mentalidades, Almeida concebe a família patriarcal como "uma espécie de matriz
que permeia todas as esferas do social" (p. 55).

Ao citar a noção schwarziana de "idéias fora de lugar", sugere que durante o século XIX, o "aburguesamento
das famílias constituiu, inicialmente, ... um verniz superficial atingindo parte dos hábitos das elites urbanas, mas
sempre coexistindo com o substrato da nossa formação engendrado antes do século XIX [isto é, da família patriarcal
poligâmica escravista]. E é desse ‘casamento’ que nasceu a nossa família conjugal atual" (p. 63-64). Por certo o
problema colocado é altamente pertinente: como aproveitar as diversas teorias e estudos empíricos para fazer uma
análise interdisciplinar da família no Brasil. Mas nesta síntese, seria importante não repetir um dos erros mais
criticados dos historiadores das mentalidades: homogeneizar as atitudes de uma sociedade às custas de sua
complexidade. É significativo que vários dos ensaios deste volume ressaltem justamente a complexidade de formas
familiares no Brasil. Eni. Samara usa instrumentos da história social (dados demográficos, testamentos, processos de
divórcio) para concluir pela pluralidade de modelos familiares e pela "ineficácia de se utilizar um conceito genérico"
para os estudos da família brasileira. Figueira também assinala a necessidade de cautela na formulação de conceitos
tais como "família" e "subjetividade": "De modo ingênuo, pensamos que a família constitui uma peça fundamental da
construção cia subjetividade qualquer que seja o significado desses termos" (p. 89). Aponta para a inadequação de
técnicas clássicas de psicanálise em grupos populares como indicação de "tipos específicos de estruturação da
subjetividade": emprestando conceitos de Tocqueville, sugere, por exemplo, que a subjetividade em setores médios é
mais centrada no "indivíduo" ao passo que em classes trabalhadoras, é mais embutida na "cadeia de homens".

De fato, além das organizadoras, só um dos autores deste volume se remete regularmente à família patriarcal:
da Matta. Ao sublinhar a complementaridade de formas familiares no Brasil, da Matta levanta um fenômeno
importante e pouco estudado: o papel central de domésticas nas famílias de camadas médias. No entanto, sua visão da
"massa anônima, desprotegidas, de mulheres que são as babás e empregadas" demonstra a falha básica da matriz
freyriana que ele aplica - neste esquema analítico, não sobra nada para a "massa" senão formar "famílias' semi- anti- e
parapatriarcais", "famílias que existem pela metade".

Ora, ninguém negaria a importância do modelo patriarcal enquanto construção ideológica - o artigo sobre
legislação familiar demonstra sua permanência obstinada na cabeça dos juristas. Seria um equívoco pensar em termos
de "descartar" esse modelo tão útil para a análise de vários aspectos da família (e sociedade) brasileira.

 Mas daí a pensá-lo como matriz para toda a sociedade é prender-nos em nossas próprias armadilhas.
 A questão não é tanto nos livrar dos modelos quanto saber lidar com eles. Certamente a influência de Santo

Agostinho sobre a nossa moral sexual, o impacto do aburguesamento, da higienização, da ideologia individualista, e ...
do modelo patriarcal sobre a família moderna não podem ser ignorados.

Mas, numa época em que muitos consideram que as visões homogeneizantes da história ultrapassaram sua vida
útil, temos que pensar bem antes de nos entregarmos a uma delas. "Adaptar" uma teoria não é dizer que lá era assim e
aqui assado - é reconhecer que em determinados lugares e determinadas épocas, os modelos de Aries, Foucault,
Dumont ou Freyre esclareceram algo, e perguntar se aqui, nos contextos em estudo, acrescentam ou não algo à nossa
compreensão; é usar estes modelos para facilitar comparações, contextualizar processos e sugerir variáveis
significativas. A atenção ao detalhe, longe de ser sinônimo do empirismo atomista, pode contribuir tanto para a
construção de novos conceitos adequados à nossa realidade quanto a testagem repetida de teorias clássicas.

A família patriarcal descrita por Freyre é uma norma ideológica legitimada por uma boa parte da elite
brasileira. Mas quem pode julgar a "legitimação" pela grande massa de grupos subordinados?

Estudos empíricos refutam a prática da família patriarcal por essas pessoas; mas como saber das atitudes delas?
Na verdade faltam modelos para aprofundar essa indagação. (Lembremos que muitos esquemas clássicos fornecem
uma substância aos não-dominantes: a sociabilidade; por exemplo, em oposição à privacidade burguesa, uma ética
holista em oposição à individualista; o modelo freyriano, voraz, não admite a existência de nenhuma alternativa
independente dele) No seminário carioca, havia trabalhos de pesquisadores lidando diretamente com grupos
subordinados (M. Rosilene B. Alvim, Maria Coleta F. A. de Oliveira, e Beatriz M. A. Heredia) que podiam ter
fornecido pistas para modelos alternativos, mas justamente estes foram podados da coletânea.

Poucas são as pessoas hoje que aceitam o desafio de formular uma análise interdisciplinar da(s) família(s)
brasileira(s). Neste sentido "Pensando a Família no Brasil" é um livro pioneiro com proposta corajosa. Mas uma
abordagem inovadora, além de multidisciplinar, deveria fornecer uma ponte entre o micro e o macro, entre casos
específicos e processos gerais, entre a complexa realidade empírica e nossa compreensão analítica dela. E um desafio
homérico que permanece, por enquanto, sem outras respostas.
 
 



Tradição, modernidade e modernização na cultura brasileira A moderna tradição brasileira: cultura brasileira
e indústria cultural
de Renato Ortiz São Paulo, Brasiliense, 1988
por Heloisa André Pontes
 

Se o debate sobre a cultura popular e a cultura brasileira apresenta-se como uma tradição entre nós, dada a sua
constância no itinerário intelectual nacional que o persegue, de forma sistemática, desde a geração de 1870, o mesmo
não se pode dizer em relação à discussão sobre uma "cultura de massa" no país. Ao contrário, sobre esta questão e
sobre o relacionamento entre produção cultural e mercado paira, segundo Renato Ortiz, um "relativo silêncio". Relativo
é bom frisar, pois circunscrita, até a década de 70, ao âmbito da produção acadêmica, mas não aos órgãos de
publicidade, de televisão e aos empresários de bens culturais, para quem estas questões constituem, desde os anos 60,
uma preocupação central.

Para entender a origem desse silêncio e para qualificá-lo sociologicamente, Ortiz acredita que não é suficiente
apontar apenas para as "causas sociais mais amplas que `retardaram' a reflexão sobre a cultura de mercado entre nós".
É preciso, também, compreender a especificidade da discussão sobre a cultura no Brasil. O que é feito por meio de
uma dupla perspectiva analítica: o autor reconstrói períodos significativos da história da cultura brasileira, ao mesmo
tempo em que busca captar e desvendar as mudanças mais estruturais observadas neste campo.

O resultado é um ensaio inteligente, no qual Ortiz reintroduz o debate sobre a cultura brasileira a partir de
novas chaves analíticas. Ao longo do trabalho, que tem como fio condutor a análise da emergência e consolidação da,
indústria cultural no Brasil, se entrelaçam, de maneira provocativa, reflexões sobre modernidade e tradição cultural
com análises pontuadas sobre processos de modernização.

Valendo-se de referenciais teóricos polêmicos, como a idéia de anterioridade, formulada por Florestan
Fernandes para pensar a particularidade do capitalismo nas sociedades dependentes de origem colonial, e da noção de
"idéias fora do lugar", problematizada por Roberto Schwartz; Renato Ortiz busca, na primeira parte do livro, analisar a
especificidade do quadro cultural brasileiro, do final do século XIX às décadas de 1940/50.

Diferentemente do que acontece na Europa em finais do século passado - onde assiste-se a um processo de
autonomização de determinadas esferas da cultura - não ocorre aqui uma diferenciação nítida entre um pólo de
produção cultural restrita e outro de produção ampliada, voltado e conectado com o mercado. Ao contrário, afirma
Ortiz, "entre nós as contradições entre uma cultura artística e outra de mercado não se manifestam de forma
antagônica". Exemplos?

O escritor editor, o literato jornalista, o antropólogo radialista, o jornalista crítico literário. O trânsito entre essas
esferas constitui a norma, marcando de maneira indelével a produção cultural do país, no momento enfocado.

A ausência, por outro lado, de um processo efetivo de modernização da sociedade brasileira (o que, no entender
do autor, só irá acontecer nos anos 40/50) faz com que a noção de modernidade, nos anos 20, esteja "fora do lugar", na
medida em que o "Modernismo ocorre sem modernização". A afirmação é provocativa e de uma certa maneira
apressada. Mas vale a pena retê-la para fins de análise. Pois, se como quer Ortiz, o Modernismo é uma "idéia fora de
lugar" que se expressa como projeto, ele é também e antes de tudo, "um paradigma para se pensar a relação entre
cultura e modernização na sociedade brasileira". O moderno, como prática e como valor, articula-se, no caso
brasileiro, com uma vontade de construção nacional. O que implica pensar os projetos de construção da identidade
nacional (entendida como construção simbólica) e de modernização como faces de uma mesma,moeda.

Modernismo, modernidade modernização são para nós, nas palavras de Ortiz, "termos intercambiáveis, pois
dizem respeito a uma situação que ainda (nos anos 20) não havia se realizado de fato. No entanto, esse ‘modernismo’
possui uma história, e se no início do século ainda é uma ‘idéia fora do lugar’, ao longo dos anos ele se ajusta à
sociedade que se desenvolve".

O preço a pagar por este ajuste será, porém, a perda da dimensão utópica contida no Modernismo.
Com a transformação e o desenvolvimento da sociedade, essa "moderna tradição cultural" ganha, no entender

do autor, contornos ideológicos cada vez mais nítidos, no sentido de reforço da ordem estabelecida. "Moderno como
tradição, mas não enquanto tradição da ruptura", dirá Ortiz, para em seguida concluir que a "modernidade brasileira é,
neste sentido, acrítica". Conclusão polêmica, pessimista para uns, equivocada para outros, mas que com certeza dará
muito o que falar. Principalmente porque ela não se afirma no vazio, sendo antes o resultado de uma análise instigante
sobre a produção cultural nos anos 40/50 (momentos de incipiência de uma sociedade de consumo) e nas décadas de
60/70 (definidas pela consolidação de um mercado de bens culturais).

A discussão sobre a indústria cultural, ponto central do trabalho, é feita, por Ortiz, através de um levantamento
amplo de dados sobre a expansão do mercado de bens culturais, ligado à produção de livros, de discos, à publicidade,



ao rádio e à televisão. Apoiando-se na análise dos frank-furtianos, o sociólogo mostra, por exemplo, que apesar, da
multiplicação, ocorrida nos anos 50, dos empreendimentos culturais de cunho empresarial, não se pode falar ainda da
existência de uma indústria cultural efetiva, operando no interior de uma sociedade de massa. Falta a esses
empreendimentos traços característicos da indústria da cultura, como o caráter integrador e a idéia de um centro. O que
explica, em certa medida, a atitude dos intelectuais, no pós-30, em relação ao Estado. Frente a uma indústria cultural
embrionária, eles se voltam para o Estado, por reconhecê-lo como o espaço privilegiado por onde passa a questão
nacional. E isto vale tanto para os que o apoiaram no regime de Vargas, como para os isebianos que o criticaram.

Incipiente nos anos 40 e 50, a indústria cultural se consolida, porém, nas décadas de 60 e 70. Sua materialização
é o resultado da articulação dos interesses do Estado com o avanço de uma nova racionalidade empresarial nos setores
de produção cultural, notadamente na televisão.

O Estado, apesar de autoritário e repressivo, promove a modernização acelerada da sociedade, o que irá
repercutir no campo da cultura. A censura, é bom lembrar, atinge livros, peças de teatro, filmes, mas não a indústria do
livro, o teatro e o cinema. O que a censura interdita são produções culturais localizadas, e não a cultura em sua
totalidade (que, no período em questão, conhece uma expansão impressionante). O Estado, segundo Ortiz, tem
interesse em incentivar as atividades culturais.

A televisão talvez seja o melhor exemplo da colaboração entre o regime militar e a ampliação dos grupos
privados. Esta colaboração possibilitou a concretização de objetivos comuns tanto do sistema televisivo, como do
Estado militar, referentes ao projeto de "integração nacional". O resultado, se assim podemos dizer, foi a constituição
de uma "nação integrada", que interligou, de maneira definitiva e irreversível, os consumidores até então dispersos. A
padronização da produção cultural, viabilizada pela constituição de um centro de legitimação e de irradiação,
modificou profundamente os conceitos de nacional e de popular.

Os meios de comunicação de massa, em especial a televisão, ao incorporá-los, o fazem por meio de sua
despolitização, definindo-os a partir da lógica do mercado.

A audiência, indício seguro e "científico" da popularidade de um bem cultural, torna-se o critério definidor do
popular.

Enquanto o nacional se expressa no fato das novelas e dos filmes, por exemplo, serem produzidos no Brasil. O
parâmetro, portanto, para se avaliar a produção cultural é o mercado. Frente a esse quadro, Ortiz cria uma nova.noção
para analisá-lo: a de "internacional-popular". A consolidação de uma sociedade moderna no Brasil reorienta, no seu
entender, a cultura brasileira, na medida em que ela "passa a integrar o mercado ajustada agora aos padrões
internacionais. A penetração de um produto como a telenovela na América Latina, e em vários países da Europa,
aponta para uma direção, a de passarmos da defesa do nacional-popular para a exportação do internacional-popular".

Vários são os méritos desse livro, cuja importância, para além dos debates pontuais que irá provocar, reside
sobretudo em revelar que a discussão sobre a produção cultural brasileira passa hoje necessariamente pela sua relação,
em termos analíticos, com a indústria cultural e com o mercado. Produção e consumo são faces de uma mesma
realidade, regidas por uma lógica específica, cuja referência central é o mercado. Sem a articulação analítica desses
dois pólos, a questão da reelaboração cultural, promovida em grande . parte pela antropologia - na sua insistência de
que os atores sociais frente aos meios de comunicação de massa não absorvem passivamente os seus discursos e
mensagens, mas antes os reelaboram continuamente -, corre o risco de transformar-se em pressuposto limitado.
 
Notas biográficas
 
1 - No duplo sentido da palavra: açodado e precipitado. Para afirmá-la, Ortiz faz uma rápida discussão do
Modernismo, intercalada com citações de Marshall Berman, para concluir com a noção de Roberto Schwartz.
Diferentemente do sociólogo, Schwartz no seu último livro (Que horas são? São Paulo, Companhia das Letras, 1987)
faz, a partir de uma análise densa de um poema de Oswald de Andrade, uma arguta revisão teórica do Modernismo.
Diferenças de estilo é claro, mas também maneiras distintas de apreender e lidar com a complexidade do real.
 
A Leitura Social da Novela das Oito de Ondina Fachel Leal P etrópolis, Ed. Vozes, 1986
por José Mario Ortiz Ramos
 

A telenovela, esta produção ficcional seriada que sustenta e inclusive projeta internacionalmente a maior rede
de televisão do pais, foi até o momento praticamente ignorada pelas ciências sociais. Os trabalhos sobre o tema são
restritos, e em sua maioria realizados no âmbito dos cursos de comunicações. Faltam estudos históricos, econômicos e
mesmo análises mais aprofundadas de conteúdos e linguagem. Neste deserto o livro A Leitura Social da Novela das



Oito, de Ondina F. Leal, tem o importante papel de preencher em parte a lacuna, e pode ser inspirador de novos
estudos que permitam alargar a compreensão desta produção cultural.

A opção da autora é clara: abordar o universo da telenovela pelo "pólo da recepção da mensagem", procurando
clarificar o processo de absorção dessa massa de imagens e sons que cotidianamente magnetiza os telespectadores. A
autora vai acionar as contribuições da antropologia - da pesquisa de campo às reflexões de Mareei Mauss -
articulando-as com uma crítica da cultura ancorada principalmente em Pierre Bourdieu, mas onde se nota também os
ecos de Gramsci. O trabalho insere-se portanto mais no campo das interrogações sobre as práticas e significados da
cultura popular, que no interior da vertente que analisa a indústria cultural tendo como referência os frankfurtianos.

A partir desta delimitação mais ampla a pesquisa foi direcionada para dois grupos de receptores, escolhidos por
sua posição de classe (os grupos "popular" e "dominante"), já que a autora acredita que este recorte possibilita o acesso
a um "locus privilegiado de significação". As técnicas de pesquisa foram eminentemente qualitativas, com entrevistas
abertas e "observação participante", tendo sido aplicadas na recepção da novela "Sol de Verão" (1982/83) da Rede
Globo, escrita inicialmente por Manoel Carlos e depois da morte do ator Jardel Filho por Lauro Cezar Muniz. Ondina
Leal ainda enriquece a pesquisa e o trabalho com uma série de fotografias das casas dos entrevistados, concretizando
uma "etnografia dos objetos" que revela as preferências estéticas dos receptores da novela. Aqui é nítida a influência
de P. Bourdieu e sua análise do gosto onde os agentes se posicionam conforme o "capital cultural" e acionam
"estratégias de legitimação".

Vemos então a televisão compondo de forma diferenciada a decoração das residências.
Inicialmente temos uma descrição detalhada dos universos popular e dominante, e num segundo momento

surgem as "leituras" da novela pelos grupos em oposição.
 O aparelho de TV e o hábito de assistir novelas aparecem como parte integrante de uma vivência de grupo

para o pólo popular, permitindo o acesso a "saberes legítimos": "A televisão é o objeto que veicula uma fala moderna e
sábia, é a racionalidade dentro do universo doméstico, e a ordem racional, contraditoriamente, é sagrada como mística.
(...) O aparelho de TV é ostentado como bonito porque ele é modernidade, e ostenta-se com ele o poder aquisitivo da
posse a prestações" (p. 38-39). No outro extremo, o da "alta classe média intelectualizada", a novela sofre uma perda
de legitimação e vai encarada como "alienante", ou mera "diversão popular". E também o aparelho vai perder seu
caráter mágico cegando a ser banido para as "salas de TV".

Após ter captado como televisão e telenovela se inserem nos dois domínios, a autora vai esmiuçar o processo de
recepção. Como referência isola alguns elementos temáticos da narrativa da novela, e analisa a partir deles o
posicionamento dos núcleos familiares. Vão surgindo assim as questões centrais do trabalho, tanto aquelas mais amplas
relacionadas com o processo de recepção de um produto cultural, como as visões diferenciadas de aspectos e
personagens da novela. A questão central, que atravessa este núcleo do livro, é sem dúvida a tensão, e às vezes
sobreposição, entre os planos da ficção e do real. Para a autora o pólo popular mantém um distanciamento menor do
universo ficcional, fazendo uma ponte entre o seu cotidiano e o imaginário da ficção seriada. Já os dominantes
mantêm-se mais afastados, marcando sempre a irrealidade do ficcional. O texto aprofunda aqui uma tendência já
demarcada anteriormente, quando tocou no ritualismo e atmosfera mágica que cerca a recepção nas famílias populares.
No entanto, estamos agora num domínio de apreensão mais difícil através de entrevistas e observação, pois trata-se de
captar o "encantamento da identificação" ou o "apelo identitário" como coloca a autora.

Enfim, penetrar no território das projeções/identificações criado pela relação indústria cultural-público como já
mostrava Edgar Morin em L'Esprit du Temps, obra não citada mas próxima da análise de Ondino Leal. È este plano
parece ser difícil também de captar através do corte de classe.

Será que o universo ficcional atinge e molda mais o grupo popular que o. dominante? Ficam dúvidas em
relação à afirmação de que "o final" das novelas, que mobiliza sempre atenções nacionais, "não é fundamental" para o
setor de "classe alta": "A novela (para este grupo) vale por seus diálogos, quando de bom nível, sua atualidade,
mostrando as modas de Ipanema, sua plasticidade e técnica, independentes do final (p. 69).

Não estaríamos aqui diante de um domínio enigmático, requerendo um instrumental de análise que ultrapassa a
antropologia? São questionamentos que o trabalho sugere, e que inclusive o remete para discussões mais complexas, e
ainda pouco desenvolvidas, no campo da recepção de criações ficcionais.

Mas em diversos outros momentos o trânsito real-ficção é bem explorado, surgindo claramente as diferenças
culturais entre os grupos. O posicionamento diante da sexualidade e da posição das mulheres, uma característica de
"Sol de Verão" é bem captado, as mulheres populares oscilando entre a crítica preconceituosa e a adesão às atitudes de
Raquel. (Irene Ravache), as do outro pólo se identificando com a personagem mas marcando seu caráter fictício. São
também interessantes. as reações diante dos personagens Noêmia e Zito, um casal de zeladores com inúmeros
problemas, e que são apontados pelos dominantes como personagens "realistas" e praticamente não são notados pelo



pólo popular:
"Nega-se a identificação explicita porque é penosa, e é negando que se reforça o efetivo e inconsciente

mecanismo da identificação" (p. 74).
O grupo popular estabelece assim sempre relações mais íntimas com a telenovela, dominando a circulação de

atores e autores pelos diversos horários, participando do encantamento, do hau das novelas. E a autora vai recorrer à
noção de mana de Marcel Mauss, para encerrar o trabalho com uma discussão sobre "cultura e ideologia". O mana
como "exercício de um poder que o ritual recompõe" atesta que a ordem simbólica está sempre atravessada por
relações de autoridade, de poder. A eficácia da ordem simbólica estaria desta forma entranhada com a ideologia,
carregando no seu interior tanto a tendência à reprodução da ordem social como os germes da transformação. A
contraditoriedade do simbólico, a luta pela hegemonia no campo cultural são indicadas na conclusão.

Mas fica uma certa área obscura entre esta discussão reais no plano teórico e o cerne do trabalho que consiste
na captação das nuanças das diversas leituras da novela.

O corte mais politizado do final não estabelece vínculos claros com a análise que mescla posicionamento de
classe e reações diante da. ficção televisiva. Mas a combinação da teoria. antropológica com um enfoque mais
politizado é instigante, sendo que o livro abre interessantes possibilidades neste sentido e que merecem um
aprofundamento.

A Leitura Social da Novela das Oito contribui, portanto, com a análise da telenovela e televisão de forma
inovadora, ampliando a análise da indústria cultural no país.

Se esta opção for articulada com as formas de estruturação das produções ficcionais televisivas, com o lado
digamos estético-cultural das obras, e ampliar a sua interlocução com a questão da cultura popular, poderemos
caminhar para um quadro mais elaborado da desprezada produção cultural da modernizada sociedade brasileira.
 
Metodologias qualitativas na sociologia de Teresa Maria Frota Haguette Petrópolis, Editora Vozes, 1987. 163 p.
por Cláudio C. Beato Filho
 

A primeira vista, um livro desta natureza deve ser recebido com muita satisfação pelos profissionais e
estudantes de ciências sociais no Brasil. Embora tenhamos uma tradição das mais respeitáveis em pesquisa qualitativa,
* o suporte pedagógico para essa linha de pesquisa é quase inexistente. Temos algumas boas coleções de textos como
Desvendando Máscaras Sociais (Zaluar, 1980), ou a Aventura Sociológica (Nunes, 1978). Não temos, contudo, um
tratado sistemático equivalente ao excelente Qualitative Sociology (Schwartz e Jacobs, 1979), ou até mesmo manuais
como Observing Social Settings (Lofland, 1971).

Contudo, a satisfação de primeira vista pela lacuna preenchida é substituída por um sentimento de frustração
após uma leitura mais atenta do livro da professora Haguette. Embora ela tenha trabalhado com uma literatura bastante
atualizada e, relevante, o resultado é muitas vezes decepcionante, quando não equivocado. E isso deve-se a diversas
razões pela maneira como o livro é articulado. Em primeiro lugar, a professora Haguette procura arrolar uma série de
teorias dentro da sociologia que cumpririam a função de dar suporte e embasamento aos métodos de pesquisa
qualitativa, sob um mesmo rótulo denominado por ela como a "corrente interacionista" na sociologia. Sob esta rubrica
estariam o interacionismo simbólico, a dramaturgia social e a etnometodologia. O suposto da professora Haguette é o
de que, por estarem essas correntes preocupadas com o "sentido" da ação humana, e com as "definições de situação"
nas interações sociais, estariam naturalmente vinculadas ao projeto da pesquisa qualitativa.

É verdade que essas correntes procuram lidar com a perspectiva do próprio ator em seus estudos como um
suposto metodológico.

As semelhanças, entretanto, param por aí. O problema de como a ordem social é construída, mantida e
reproduzida, bem como das bases da ação social é visto de maneira radicalmente distinta entre a etnometodologia e as
outras teorias da "corrente interacionista". Isto ocorre a tal ponto que nos seria quase impossível arrolarmos sob um
mesmo denominador em comum estas perspectivas. Talvez pudéssemos, no máximo, referirmo-nos a estas teorias
como correntes que lidam com os processos microssociais, permanecendo os seus supostos teóricos, entretanto,
radicalmente distintos.

Esta confusão talvez seja o resultado de uma má leitura das proposições gerais dessas teorias.
É o que parece evidenciar-se nas dúvidas da autora:
"Apesar do avanço da etnometodologia como uma alternativa não só à teoria funcionalista como aos métodos

quantitativos de um modo geral, não está claro se ela representa uma área especial dentro da sociologia, uma
metodologia ou uma escola... É certo, porém, que ela se insere dentro da tradição do interacionismo simbólico (...)" (p.
46).



Confundir etnometodologia com método, aliás, gerou uma polêmica clássica entre Zimmerman e Wieder
(Douglas, 1970) que não deveria ser desconhecida à autora de um livro dessa natureza. A etnometodologia procura
explicitar os métodos a que os atores sociais lançam mão para conferir factcidade ao mundo social em que vivem.
Assim, a etnometodologia não é um método, mas uma teoria do conhecimento, mais especificamente do conhecimento
do senso comum.

Esta leitura sumária do que a autora julga ser a base teórica dos métodos qualitativos conduz ainda a outros
equívocos que, infelizmente, parecem ser comuns em nosso meio acadêmico, fruto talvez de uma certa desconfiança
em relação à tradição microssociológica. Assim, segundo Haguette:

"O conteúdo da interação social não é discutido, não parecendo importante se ela é conflitual ou basicamente
acomodatícia. A existência, assim como os efeitos do poder dentro da sociedade e, conseqüentemente, sobre os
indivíduos e os grupos, não são abordados, o que nos parece uma lacuna haja vista a influência que o poder pode
exercer sobre as ‘definições de situação’ das unidades interativas da ação social" (p. 52).

Ora, uma das dimensões explicitamente abordadas na tradição microssociológica é justamente a politização a
nível micro das relações sociais. O poder não é concebido como uma propriedade emergente de estruturas sociais, mas
derivado de interações cotidianas em situações ordinárias. Trata-se não de um poder em abstrato, mas do exercício do
poder a nível das microssituações sociais.

Nesse sentido, o poder não é derivado exclusivamente de relações de classe, mas pode estar presente em
relações aparentemente simétricas. Este é um componente importante das "correntes interacionistas" que a autora
ignora (talvez se o jargão utilizado fosse o de uma microfísica do poder foucaldiana a autora tivesse ficado mais
sensibilizada).

Existe, entretanto, uma questão anterior à interpretação equivocada ou não que a professora Haguette faz das
teorias microssociológicas. É verdade que as metodologias qualitativas terminam por preocupar-se em captar o sentido
da ação humana, e que assim o fazem por uma postura axiológica a respeito de natureza humana. Os atores sociais não
devem ser concebidos como meros receptáculos passivos de forças externas a eles, mas como sujeitos ativos na
construção de seu mundo social. Os indivíduos possuem alguma autonomia em relação ao contexto material e cultural
no qual estão inseridos, e é importante que o pesquisador procure preservar a integridade desses indivíduos. Afinal,
como nos sugere em artigo recente e muito instigante o professor Alexandre (1987), trata-se de um pressuposto teórico
aonde convergem de forma muito sedutora o discurso ideológico com o discurso explicativo.

Contudo, a emergência da metodologia qualitativa deve-se, sobretudo, a uma discussão a respeito da natureza
dos dados que são obtidos através dos métodos convencionais de pesquisa.

Os cientistas sociais, muitas vezes, terminaram por preocuparem-se excessivamente com a confiabilidade dos
dados disponíveis, relegando a segundo plano as discussões a respeito da validade desses dados. Assim, se tomarmos o
clássico estudo do Suicídio de Durkheim como exemplo, veremos que as críticas mais contundentes que se fazem a
esse estudo não dizem respeito à consistência dos dados com os quais ele trabalha: tratam-se de taxas que mantêm-se
estáveis ao longo do tempo, e são consistentes internamente em relação à estrutura social da qual emergem.

O que está em questão é: será que os dados realmente refletem a taxa real de suicídios? Ou, colocado de outra
maneira, será que os dados são válidos? Esta é uma longa discussão que envolve a utilização das estatísticas oficiais,
sujeitas a mecanismos interpretativos do senso comum para a sua produção (Cicourel, 1968). Num passo mais adiante
poderíamos dizer, portanto, que o que está em discussão, além da discussão a respeito da confiabilidade e validade dos
dados obtidos, é o próprio senso comum que, dentro dos mandamentos clássicos das ciências sociais, deve ser
expurgado do processo de conhecimento. Agora, esse senso comum passa a ser reavaliado em função de sua inserção
na elaboração daquilo que se julga serem dados "brutos".

Esta, aliás, é uma das dimensões essenciais da etnometodologia que escapou à professora Haguette.
Mas a verdade é que a professora Haguette não parece estar interessada por questões dessa natureza. O que ela

pretende extrair dessas teorias é tão-somente o ator social enquanto um sujeito ativo na construção do mundo social,
ignorando as implicações disso para o próprio processo de conhecimento. Daí ela condenar essas teorias porque "o
bem-estar do indivíduo e dos grupos, fruto de uma organização societal eqüitativa e justa, não é cogitado, o que
implica que as ações sociais deliberadas com vistas à mudança não são preocupações primordiais dos interacionistas"
(p. 52 ). E estamos aqui com o pano de fundo de todo o livro, que é constituído por uma concepção a respeito da
tarefa primordial das ciências sociais nos países do Terceiro Mundo: o conhecimento-ação, que considera "imperativa
a introdução da ação na geração do conhecimento a fim de apressar um processo de mudança societal mais digna e
justa para o homem", (p. 152). Esta concepção singela e bem intencionada conduz àquele que é, talvez, o maior dos
equívocos da professora Haguette - a de que a pesquisa-ação, e a pesquisa participante seriam alternativas aos
métodos de pesquisa tradicionais.



No caso da pesquisa-ação, podemos dizer que não estamos aqui com um novo método, mas da velha
observação - participante, travestida agora de observação - militante. A maneira de se trabalhar são as mesmas, mas as
finalidades outras, visto que se julga dar um novo status ao conhecimento científico: "..no campo das ciências sociais,
especialmente na América Latina, é a sociologia crítica engajada que mais tem questionado o método científico
tradicional em nome do ideal da libertação dos povos e da igualdade social que a objetividade e a neutralidade -
fundamentos históricos daquele método - não têm conseguido atingir." (p. 102 )

Assim, ao pesquisador cabe o papel essencial de educador a desvelar os mecanismos de exploração que não são
visíveis ao explorado. É verdade que a autora recomenda a análise dessas técnicas na proporção do que elas se
propõem a ser isto é, "a) um processo concomitante de geração do conhecimento por parte do pólo pesquisador e do
pólo pesquisado; b) um processo educativo, que busca a intertransmissão e ‘compartilhação’ dos conhecimentos já
existentes em cada pólo; c) um processo de mudança, seja aquela que ocorre durante a pesquisa, que preferimos
chamar de mudança imediata, seja aquela projetiva, que extrapola o âmbito e a temporalidade da pesquisa, na busca de
transformações estruturais - práticas - que favoreçam as populações ou grupos oprimidos" (p. 149). Sob este aspecto,
essas técnicas de pesquisa não seriam necessariamente incompatíveis com os métodos convencionais.

Entretanto, sempre poderemos nos questionar acerca dos resultados de uma linha de pesquisa que, em nome
dos ideais supostamente democráticos subjacentes a uma determinada concepção de ciência, tem como resultado
concreto a manipulação deliberada das populações estudadas. Weber, em duas conferências clássicas nas ciências
sociais, já nos alertava para a existência da política e da ciência como dois universos de significados da conduta
humana distintos: A ciência e a política, embora conscientes das estreitas vinculações que mantêm entre si, deveriam
optar pela autonomia de suas esferas de atuação.

Ambas possuem dinâmicas, valores e critérios distintos para a sua execução. Da mesma maneira que uma
política que pretenda ter um fundamento científico pode gerar monstros absurdos, uma ciência explicitamente voltada
a valores partidários corre o risco de ver comprometida a sua autonomia (este, aliás, é um dos problemas cruciais
enfrentados pelo conhecimento científico no Terceiro Mundo).

Diante da série de preconceitos, equívocos, falsas orientações e falsas informações num livro pretensioso como
o da professora Haguette, seria o caso de nos perguntarmos se não valeria a pena ter traduzido .um dos diversos livros
que discutem seriamente os métodos qualitativos nas ciências sociais, ou até mesmo manuais das diversas técnicas
utilizadas.
 
Notas Biográficas
 
* Basta lembrarmos os pioneiros das ciências sociais no Brasil como Os Sertões de Euclides da Cunha, ou os trabalhos de Gilberto Freyre. Uma
outra razão para a proliferação de estudos dessa natureza seria a pouca exploração de dados quantitativos no Brasil.
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