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Karl Mannheim e o desafio da 
compreensão sobre a mudança social 

Vera Alves Cepêda1 

 

 

 

Um dos problemas centrais da área das Ciências Sociais 

versa sobre a produção de um conhecimento seguro e meto-

dologicamente legitimado que dê conta de um objeto que 

move-se e  reconstrói-se no fluir incessante do tempo histórico 

e das múltiplas dimensões da realidade social. Essa é a revi-

ravolta que as condições intelectivas do mundo moderno trou-

xeram como desafio ao campo da Teoria do Conhecimento e 

de seus ajustes epistemológicos, apartados de uma busca so-

bre uma verdade única, muitas vezes procurada fora do con-

texto temporal, e aproximada da perfeição ideacional. Nesse 

desafio, cruzaram-se duas inovações importantes: a concepção 

ontológica da realidade baseada na volatilidade das estruturas 

sociais e a construção de uma compreensão válida nesse novo 

                                                           
1 Doutora em Ciência Política, docente da Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar, pesquisadora no grupo Intelectuais, Ideias e Instituições/CNPq. E-mail: 
veracepeda@ufscar.br 



Karl Mannheim e o desafio da compreensão sobre a mudança social  ∞ Vera Alves Cepêda 

10 

 

viés. Em ambos os desafios a produção intelectual do pensador 

alemão Karl Mannheim (1893-1947) aparece como fundamen-

tal, original e atual.  

 Autor de vasta obra e imerso em um período de trans-

formações culturais, políticas e cognitivas rápidas, Mannheim 

foi intelectual que transitou entre três grandes ordens de mu-

dança: a primeira, derivada dos desdobramentos e da evolução 

do impacto causado pelo historicismo no campo dos estudos 

da filosofia, migrando para a forma de filosofia social; a segun-

da, na emergência de um tipo particular de crise associada ao 

esgotamento ou limitações da promessa de emancipação pau-

tada nos ideais iluministas (a razão individualizada e a original 

percepção da ordem histórico-evolutiva contida na ideia de 

progresso); a terceira, quanto ao esfacelamento, visível entre o 

final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, dos 

pressupostos da filosofia liberal – quer quanto ontologia polí-

tica (o self como base da autonomia individual ou de sua rea-

lização enquanto resultado social coletivo) ou explicação da or-

dem econômica (herdada do paradigma smithiano da divisão 

do trabalho e, muito especialmente dos seus efeitos macrosso-
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ciais determinados pela realização dos “vícios privados, bene-

fícios públicos”). Mannheim tratou, em suas obras e em um 

movimento de aggiornamento dessa reflexão, dos efeitos des-

sa constelação de problemas e, ao fazê-lo, terminou por cons-

tituir uma nova teoria social: a Sociologia do Conhecimento. 

 Na perspectiva temporal e de trajetória individual – ele-

mentos centrais para uma teoria que reflete sobre a origem so-

cial das formas de pensamento e da laboração teórica -, Mann-

heim foi um intelectual de fortuna e virtú. A fortuna foi encon-

trar-se em um momento exponencial de transformação no 

qual foi exigido aos intelectuais analisarem a crise dos para-

digmas concernentes a própria gramática da modernidade, tais 

como o pressuposto da autonomia da Razão (histórica ou in-

dividual), a percepção de uma ordem ou telos da História e, em 

especial, do desafio imposto pela multiplicidade de pontos de 

vista que emergiam no mundo social, nas concepções políticas 

e nas controvérsias oriundas do reconhecimento das condições 

sociais que circundavam (que orientavam ou podiam compro-
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meter) a ciência2. Imerso em uma configuração intelectual ori-

ginada na guinada da metafísica para o historicismo, obrigado à 

interlocução necessária entre teorias vigorosas e contraditórias 

que anelavam a mudança e a dinâmica sócio-histórica à um 

possível padrão explicativo, Mannheim transitou, em sua for-

mação, em importantes círculos de pensadores, com os quais 

travou, direta ou indiretamente, um forte diálogo: Alfred 

Weber, Max Weber, Max Scheller, Georg Simmel, Werner 

Sombart, Georg Luckács, entre outros. Também é importante 

sinalizar sua inserção original no seio da filosofia alemã3, acres-

cida do fato de que sua reflexão e teorização foram produzidas 

coetaneamente ao paradoxal período da vida política alemã 

                                                           
2 São pontos ilustrativos dessa percepção de mais de um padrão explicativo (mais 
de um postulado científico para o mesmo contexto social) o conceito de ideologia 
de Marx e Engels, e mais a frente o esforço de Max Weber para isolar o 
conhecimento objetivo de suas raízes culturais. 

3 Segundo Wolf Lepennies em Las tres culturas (1994), a experiência filosófica 
alemã caracterizou-se pelo predomínio da explicação holística, por concepções que 
observavam prioritariamente as conexões entre as partes e o todo, inclinando-se a 
procurar na primeira as determinações ou realização (em termos hegelianos) da 
segunda. Curioso notar que essa tendência oscilou da experiência metafísica 
(como em Kant e Hegel), às determinações materialistas marxistas e as de 
percepção do papel das ideias (ethos ou weltanchauung) que caracterizaram a obra 
de Alfred Weber, Marx Weber e o próprio Mannheim. 
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que vai da experiência da República de Weimar ao auge e 

posterior declínio do nazismo.  

 O momento de virtú, originou-se na potência para su-

perar os padrões da grave crise intelectual e política de seu 

tempo através da construção de uma saída original e inédita 

para ela. Sobre a teoria mannheimiana gostaria de aventar 

duas hipóteses sobre seus pontos axiais. A primeira hipótese 

refere-se ao empenho do autor em reconfigurar o historicismo, 

despindo-o da teleologia metafísica das seminais elaboração de 

Kant e Hegel, afastando-o da teleologia inscrita na evolução 

dos modos de produção da tese marxista e, por último, procu-

rando integrar, de maneira sistêmica, a dimensão cultural (en-

quanto pensamento socialmente instituído) e os instrumentos 

de compreensão da dinâmica da mudança social. Aprofundo 

este aspecto: a Sociologia da Cultura ou Sociologia do Conhe-

cimento de Karl Mannheim pressupõe a ordem da história (é, 

portanto, historicista), reconhece que a variação/mudança 

sócio-histórica possui sentido e pode ser compreendida teo-

ricamente, mas formula um outro arranjo conceitual marcado 

por três importantes inovações: 
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 - a primeira, de que o sentido da mudança social ocor-

rido ao longo do tempo não existe a priori. Ao contrário, qual-

quer ponto da história é constituído pelo desenrolar das situa-

ções sociais que resultam em uma arquitetura situacional parti-

cular que pode ser compreendida e explicada pela análise so-

ciológica, recuperada racionalmente e de forma retrospectiva 

enquanto uma  configuração; 

 - a segunda, que o devir, que caracteriza e sintetiza as 

constantes alterações do mundo social, é em grande medida 

um resultado não previsível em sua totalidade ex ante. No his-

toricismo mannheimiano a História não se move em direção à 

algo que realize ou contenha, antecipadamente o sentido e a 

função do próprio movimento - mas se move em alguma dire-

ção e se constitui em algo não contingencial; 

 - a terceira, a defesa de que a captura da dinâmica da 

mudança social só pode ocorrer através do exame das expres-

sões do pensamento socialmente constituído. Ainda neste as-

pecto, e para não confundir a Sociologia do Conhecimento com 

estudos como a história intelectual ou sociologia dos intelec-

tuais, o pensamento socialmente constituído é, por excelência, 
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a forma da realização do social – seu modus operandi e não 

uma representação estática, produzida em um lugar prévio e 

que se apresentaria cristalizada e ex post na forma das cons-

truções simbólicas e ideacionais do pensamento. 

 Nesta chave teórica, as teses da Ideologia e Utopia 

revelam (1) sua função constitutiva e enquanto parte da cons-

tituição do social e (2) sua função metodológica, como instru-

mento de desvendamento da tessitura social. As sínteses – 

Ideologia e Utopia (assemelhadas às duas situações paradoxais 

de mudança e permanência) são formas com dupla natureza: 

parte do processo social e ferramenta do processo de pro-

dução do conhecimento. 

 Não é a toa que a importância da teoria mannheimiana 

para a compreensão do mundo social é afirmada e valorizada 

por inúmeros estudiosos (Wirth: 1968;  Bottomore: 1970; 

Machado Neto: 1979; Bobbio: 1997; Crespi & Fornari: 2000; 

Villas Bôas: 2006)  sendo também o tema central dos textos 

reunidos neste livro - Interfaces da Sociologia do Conhecimento 

de Karl Mannheim. As ferramentas e os efeitos da adoção dos 

postulados da Sociologia do Conhecimento apontam para o re-



Karl Mannheim e o desafio da compreensão sobre a mudança social  ∞ Vera Alves Cepêda 

16 

 

dimensionamento do papel das ideias enquanto locus de labo-

ração dos fenômenos e processos sociais. Se o enfrentamento 

na arena das ideias assume a condição de emergência e síntese 

de processos políticos amplos, modifica-se, pari passu, o papel 

atribuído às instituições científicas e aos atores privilegiados ou 

responsáveis, dentro da moderna divisão do trabalho social, 

por sua operacionalização – o grupo dos intelectuais. A função 

associada ao plano do pensamento e das ideias, enquanto 

componente societal, atribui a estas últimas – ideias – uma na-

tureza intrinsecamente política, extensiva a seus articuladores, 

em especial, para na ação da intelligentsia. Nessa nova pers-

pectiva de abordagem da função das representações idea-

cionais – momento social e arena política – percebe-se a finali-

zação de uma trajetória que avança da Teoria do Conheci-

mento para a Sociologia do Conhecimento e que, mais adiante, 

provocará novos desdobramentos tais como a emergência da 

Sociologia da Ciência e a Sociologia da Comunidade Científica. 

Este longo processo revela o caminho pelo qual o impacto da 

premissa do socialmente constituído ressignificaria o conceito 

de verdade científica em direção ao seu exame crítico, introdu-
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zindo a compreensão dos efeitos ou raízes sociais da produção 

científica - cenário em que o tema dos paradigmas ganhou uma 

dimensão historizada e crescentemente politizada, até as ver-

sões mais recentes que enxergam a dinâmica da produção 

científica como um sistema ou mercado de concorrência entre 

correntes intelectuais ou profissionais divergentes4. Este longo 

percurso, da visão mais metafísica à visão de diluição nas dis-

putas de interesse (cognitivo, de paradigmas ou meramente de 

carreiras de pesquisa) abrange um amplo grupo de intelectuais 

(de Descartes, Kant, Hegel à elaborações mais historicizadas e 

crescentemente “sociologizadas” como em Marx, Weber, 

Mannheim, Merton, Kuhn, Bordieu, Latour).  

 Subjacente a este extenso e importantíssimo debate 

sobre as formas e o lugar da Ciência (e de seus “operadores”) 

ocorre não somente uma disputa ontológica e epistemológica 

fundamental, centrada nas duas questões caras a esse debate 

sobre o que é possível saber e como é possível saber, que re-

posiciona tanto a ideia de Verdade quanto a de Ciência, quanto 

estabelece como novo problema estabelecer o que é possível 

                                                           
4 Cf. Cepêda, 2014. 
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esperar ou como avaliar os resultados do conhecimento e da 

ação dos seus produtores. Neste ponto, a disputa incorpora 

uma gradação que caminha do absenteísmo ao destino en-

gajado do conhecimento, mas também o significado desse en-

gajamento5. Neste último aspecto as formulações de Mann-

heim, Gramsci, Sartre, Bordieu e Latour surgem como autores 

importantes na constelação dos pontos de vista sobre o tema. 

 Sobre a condição política que permeia a Sociologia do 

Conhecimento destaco o processo pelo qual as visões de mun-

do em disputa possuem a liberdade de apontar a resolução ou 

síntese dos conflitos sociais entre grupos para um ponto além 

da configuração sistêmica. Nessa percepção, as estruturas so-

ciais movem-se e são movidas pelos arranjos das ideias e con-

junto de ideias socialmente produzidas, em um arco de possi-

                                                           
5 Sartre no texto Em defesa dos intelectuais (1994), analisa o problema do 
engajamento em uma chave muito atual: a oposição entre o intelectual versus o 
pesquisador. A diferença entre os dois papeis está exatamente na distância entre o 
“novo absenteísmo” do tipo pesquisador, não mais axiologicamente neutro (não 
pelo amor ao método, mas por sua adequação à cadeia produtiva e a nova divisão 
social do trabalho científico em sua íntima relação com a especialização exigida 
pela implementação do padrão tecnocientífico) e, do outro lado, o intelectual que 
permaneceria no plano da reflexão ampla e crítica, pautado pela orientação da 
velha “responsabilidade social” mannheimiana (responsabilidade que em Sartre 
orienta-se pelo marxismo e em Mannheim pelo racionalismo e planejamento 
democrático. 
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bilidades que vai da permanência do status quo à alternativa 

de mudança possibilitadas a cada momento histórico. Esta cir-

cunscrição temporal expressa duas significativas consequên-

cias, uma ligada à estabilidade e conexão dos momentos do 

presente em sua relação com o passado (e que permite à in-

terpretação de tipo historicista trabalhar com segurança na re-

cuperação da estrutura e elos da mudança social) e outra na 

afirmação da função das gerações (instrumento de consecução 

do movimento de mudança). Entre passado e presente; perma-

nência e mudança; ou indivíduo e orientação socialmente 

constituída, o conceito de geração emerge como poderoso 

meio de explicação da realidade social: 

O indivíduo se encontra em uma situação her-
dada, com padrões de pensamento a ela apro-
priados, tentando reelaborar os modos de reação 
herdados ou substituindo-os por outros, a fim de 
lidar mais adequadamente com os novos desafios 
surgidos das variações e mudanças em sua situa-
ção. Cada indivíduo é, dessa forma, predeter-
minado em um duplo sentido pelo fato de crescer 
em uma sociedade: encontra, por um lado, uma 
situação definida e, por outro, descobre em tal si-
tuação padrões de pensamento e conduta previa-
mente formados. (Mannheim, 1968: 31) 
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 Para Mannheim, o elo entre os atores particulares e as 

linhas amplas do ethos social ocorre na experiência da assimi-

lação de valores, racionalidades e gramáticas pretéritas que in-

formam, educam e orientam a percepção e ação dos indiví-

duos, de um lado, e de outro são ressignificados e alterados 

pelas escolhas feitas em cada geração – ou momento histórico 

específico. É importante lembrar que toda cultura é desen-

volvida a partir de indivíduos que entram de maneira diferente 

em contato com a herança acumulada num contato original. 

Esta entrada encontra um cenário institucional estabilizado e 

com padrões definidos introjetados nos indivíduos como forma 

de socialização. Mas, sendo estes indivíduos “inéditos” (novos), 

o contato, em um tempo social que projeta-se para frente des-

locando tudo a sua volta, produzirá um efeito diferente da-

quele que anteriormente produziu a configuração do sistema. 

Assim, o aparecimento contínuo de novos seres humanos re-

sultará em mudanças culturais, pois “facilita a reavaliação do 

nosso inventário e nos ensina tanto a esquecer o que já não é 

mais útil como almejar o que ainda não foi conquistado.” 

(Mannheim, 1968: 76). 
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 A análise sobre o papel das gerações, que aparece em 

texto com esse mesmo título6, está em estreita consonância 

com as teses apresentadas em Ideologia e Utopia (1929), fa-

zendo parte da análise dos processos através dos quais as so-

ciedades se modificam pelo conflito que permeia e se estrutura 

em formulações no campo das ideias, politizando as formas de 

expressão social que orientam, pela visão de mundo capaz de 

se impor às demais, os rumos da mudança social. Um ângulo 

importante é que este embate, passível de ser reconstruído 

através da apreensão dos pontos que emergem dos confrontos 

expressados no campo do pensamento e que revelam a rede 

ou arquitetura da configuração social em um dado momento 

do tempo, desautoriza uma compreensão prévia e determi-

nística de seu desenlace. Novamente, a compreensão de ten-

dências pode revelar traços estruturais da dinâmica social, mas 

não permite previsões de longo alcance temporal (embora his-

toricista Mannheim não é adepto de uma filosofia da história 

de sentido finalístico). Anos depois da morte de Mannheim, 

                                                           
6 O problema das gerações (1982), in Mannheim (Coleção Grandes Cientistas 
Sociais), organizado por Marialice Foracchi e Florestan Fernandes, São Paulo: 
Editora Ática. 
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Karl Popper (1980 [1957]) teceria duríssimas críticas ao his-

toricismo, reduzindo-o à condição de miséria intelectual, re-

provando simultaneamente as teses de Marx e também de 

Mannheim, sem perceber que, este último, havia modificado a 

natureza ontológica e epistemológica do historicismo, tornan-

do-o um modelo teórico mais flexível e “em aberto”, portanto 

permeável ao impacto da ação política - embora de uma polí-

tica que transcenda o que seriam, para Mannheim, os estreitos 

limites do racionalismo individualista7. 

 Um outro ângulo sobre as condições políticas intrín-

secas ao conjunto das formulações de Mannheim, em especial 

após a ruptura representada pela publicação de Ideologia e 

                                                           
7 Nesta controvérsia entre as formulações de Mannheim e a crítica popperiana é 
importante lembrar da inclinação de Popper à filosofia política liberal (em especial 
depois de seu radical rompimento com o marxismo) e, de outro lado, a suspeita e 
recusa de Mannheim dos pressupostos liberais. Um primeiro aspecto do 
distanciamento de Mannheim do campo liberal está na diminuição do poder e 
potência da autonomia atribuído à ação individual - o homem “educado” pelos 
padrões cognitivos e valorativos de sua geração e sistema. Mesmo que haja a 
possibilidade de mudá-lo, este processo é produzido pela síntese entre padrões e 
oportunidades socialmente configuradas e as capacidades (em especial a de 
racionalizar dentro, mas também ligeiramente acima, das condições do momento 
situacional). 
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Utopia, publicado em 19298, reside no polêmico papel des-

tinado aos intelectuais. Por sua formação e treinamento cien-

tífico, estes atores seriam providos de uma capacidade técnica 

(também moral?) de estar acima e à frente de seu tempo, por-

tadores (possíveis?) de neutralidade axiológica e aptos a  incli-

narem-se para a seleção/construção das opções políticas e so-

ciais mais eficazes em um cenário de disputa. Esta habilidade 

nasceria da expertise que permitiria a compreensão do conjun-

to das tensões e alternativas reais em um dado momento si-

tuacional. Origina-se aqui o destino ou função social do conhe-

cimento defendidos por Mannheim, talvez um desejo de saída 

racional para os danos causados por escolhas irracionais, como 

o nazismo, e que seria largamente desenvolvido no texto Liber-

dade, poder e planificação democrática (1972). Neste trabalho 

o tema da racionalização da vida social, o papel do planeja-

mento e, em especial, da democracia surgem como respostas 

ao imperativo de como pensar no ordenamento e funciona-

mento das sociedades avançadas e complexas após o 

                                                           
8 Texto que é apontado como ponto de inflexão na trajetória intelectual de 
Mannheim, como expressão de seu afastamento do campo da filosofia e sua 
crescente imersão no campo da sociologia e filosofia social. 
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simultâneo fracasso do liberalismo e dos totalitarismos. Este 

texto revela também a crescente inclinação das reflexões de 

Mannheim para os temas políticos e de psicologia social. Pe-

sam aqui as instituições, sejam políticas, sociais ou culturais 

que permitiriam a configuração de sociedade e personalidade 

democráticas. 

 As teses de Mannheim emergentes do cenário intelec-

tual e político do entorno das duas guerras mundiais na Europa 

tiveram, curiosamente, uma grande recepção em outro con-

texto: a situação de desafios à modernização encontrados nos 

países da periferia tardo-capitalista e nacional desenvolvimen-

tista (Pécaut: 1990; Brandão: 2007; Cepêda: 2013). Mannheim 

foi autor lido, citado e lastreou várias interpretações intelec-

tuais e projetos políticos de planejamento e racionalização da 

transformação social em várias sociedades da América Latina – 

e destaque para presença de seu pensamento no Brasil, em 

especial na obra de dois grandes intelectuais defensores da 

função social da ciência: Florestan Fernandes e Celso Furtado. 

Florestan Fernandes demonstraria em artigo escrito em 1944, 

sob o impacto da publicação do livro de José Medina Eche-
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varría, A responsabilidade dos intelectuais, sua concordância 

com a situação excepcional e perigosa originada na concepção 

de absenteísmo intelectual e do esgotamento de velhos pa-

drões da explicação social. A crise imporia uma necessária res-

significação da ação e papel dos intelectuais: 

Em poucas fases na história da humanidade tem-
se preocupado tanto com a função da inteligência 
e portanto com a sua responsabilidade, como nes-
ta em que vivemos (são os "testamentos", as "pla-
taformas" das "gerações", procurando-se esclare-
cer os problemas e o modo pelo qual estes são 
encarados pelos intelectuais: os debates, em que 
se discute, profunda ou superficialmente, qual ou 
como o intelectual deve tomar posição na vida da 
sociedade e dela participar etc. etc.). E os motivos 
justificam a preocupação. De fato estamos numa 
fase crítica - no sentido do "ponto crítico" em geo-
metria: mudança de direção - e as necessidades 
relacionadas à renovação exigem da inteligência 
que ela atue sobre os casos e os problemas com 
que nos debatemos, que em parte podem ser pos-
tos em seu ativo. (Fernandes: 1944) 

 A ação dos novos intelectuais somente poderia surgir 

quando esse grupo fosse parte real dos problemas sociais: “A 

inteligência, se quiser sobreviver terá que tomar parte ativa na 
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vida social.” (FERNANDES, op. cit). No caso brasileiro, como em 

outras sociedades latino-americanas, a inserção e conexão da 

intelligentsia somente ocorreria quando o desafio de resolução 

dos problemas sociais fosse adotado como meta e objetivo pa-

ra produção do conhecimento. Esta inclinação por um ajuste 

entre o plano do pensamento e a mudança social já aparecia 

na agenda de reflexão dos autores que procuravam uma inter-

pretação do país enquanto um diagnóstico e, simultaneamen-

te, um prognóstico pautado pela racionalidade explicativa de 

suas teses. Variando os motes, os arranjos teóricos e as teses 

esposadas, os corolários e instrumentos do movimento de pas-

sagem do diagnóstico para o prognóstico, essa tendência pode 

ser encontrada nas produções intelectuais de vários intelec-

tuais brasileiros que antecipavam a “função social” e transfor-

madora do conhecimento ou absorviam, coetaneamente e di-

retamente, as formulações mannheimianas. No primeiro grupo 

– antecessores próximos do método de Mannheim podem ser 

encaixados autores como Alberto Torres, Oliveira Vianna, Aze-

vedo Amaral e Roberto Simonsen; no segundo grupo, como ex-

poentes,  Celso Furtado e Florestan Fernandes.  
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 Os breves argumentos apresentados neste pequeno 

texto não pretendem realizar uma análise extensiva e profunda 

da obra de Karl Mannheim. O objetivo, mais singelo, foi pon-

tuar uma série de considerações que se ajustam ao contexto 

dos trabalhos apresentados neste livro, Interfaces da Sociologia 

do Conhecimento de Karl Mannheim, organizado como parte 

das ações desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Ideias, Intelec-

tuais e Instituições que abriga os três organizadores. Em nossas 

primeiras conversas, que resultaram nesta edição, retomamos 

uma antiga e persistente ideia do grupo: a de revisitar a obra 

de Karl Mannheim, renovando e ampliando a discussão sobre 

seu impacto e validade no campo dos estudos de pensamento 

social e político e também no campo da teoria social. Sabemos 

da importância da recepção de sua obra em um momento es-

pecífico da vida nacional, coincidente com a consolidação dos 

cânones e da área das ciências sociais brasileiras, também con-

temporâneo do arranjo planejador do nacional-desenvolvimen-

tismo, mas sabemos também de seu apartamento do círculo 

de autores de ampla circulação no debate acadêmico. Porém, 

o reexame de seus postulados continua, a nosso ver, dotado de 
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uma ampla capacidade explicativa, em especial para as pes-

quisas do campo do pensamento social e político - em grande 

medida porque suas teses estiveram imediatamente presentes 

ou iluminam a situação e papel dos intelectuais no amplo es-

pectro temporal do cruzamento entre interpretação e moder-

nização conduzida da experiência nacional. 
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Aspectos teóricos da Sociologia do 
Conhecimento de Karl Mannheim 

Thiago Mazucato1 

 

 

 

 Ainda que a Sociologia do Conhecimento enquanto uma 

especialidade científica tenha tomado forma no primeiro quar-

tel do século XX, existe toda uma tradição anterior de reflexões 

sobre a natureza do conhecimento que, se por um lado não se 

confundem com os contornos científicos adquiridos pela socio-

logia do conhecimento, não podem ser esquecidas ou negadas 

enquanto produtos históricos e filosóficos2. 

                                                           
1 Thiago Mazucato é sociólogo, mestre em Ciência Política (Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política – PPGPol/UFSCar) e doutorando em Ciências 
Sociais (PPGCS/UNESP-Araraquara), onde desenvolve suas pesquisas com apoio 
da CAPES. 

2 Cabe ressaltar a precocidade das reflexões sociológicas sobre o conhecimento, 
ainda no último quartel do século XIX, no mesmo momento em que a própria 
Sociologia enquanto campo científico estava se institucionalizando com as 
primeiras cadeiras em universidades (Estados Unidos e França), e com os 
primeiros trabalhos relevantes no formato de manuais de sociologia também 
vinham à tona, dentre os quais destacamos o próprio As Regras do Método 
Sociológico, publicado em 1895 por Durkheim, como representativo deste momento 
de institucionalização e legitimação da Sociologia. Sobre a constituição da 
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 Será, aliás, dentro da própria reflexão filosófica que a 

natureza do conhecimento virá a ser colocada no centro das 

discussões de grandes pensadores, reflexões estas que remon-

tam aos gregos antigos e que chegam à Modernidade na voz 

de clássicos como Maquiavel, Francis Bacon, René Descartes, 

momento em que o conceito de verdade não mais será tomado 

como algo transcendente e sim como algo que pode ser encon-

trado e verificado no próprio plano da existência, através da fa-

culdade da razão3. Podemos dizer, então, que da visão unitária 

do mundo que perdurou durante toda a Idade Média chegou-

se a um período em que passou a prevalecer uma cosmovisão 

multifacetada. Maquiavel, por exemplo, compreende, a partir 

da esfera da política, uma cisão na antiga cosmovisão unitária 

ao sugerir que existe uma verdade do palácio e uma verdade 

da praça. A verdade deixava de ser única e passava a variar de 

                                                                                                                           
Sociologia Cf. Sorokin (1969)m Bottomore (1970), Koenig (1970), Abel (1972), Rex 
(1973), Mendras (1978), Timasheff (1979), Aron (1993), Scott (2008), Viana (2011) 
e Avendaño P. et all (2012); sobre o impacto das reflexões acerca do conhecimento 
na constituição da Sociologia cf. Cuvillier (1975), Machado Neto (1979), Burke 
(2003; 2012), Rodrigues (2005) e Berger & Luckmann (2012). 

3 A este respeito sugerimos cf. Cepêda (2014). 
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acordo com os interesses específicos dos indivíduos que as mo-

bilizavam. 

 De uma certa forma podemos falar, como Mannheim o 

fará, em uma psicologia de interesses, mobilizando a definição 

do conceito de "Verdade(s)". Francis Bacon acredita na existên-

cia de uma verdade pura, mas também admite a possibilidade 

de existirem formas corrompidas da mesma, através de inter-

ferências (os ídola) provenientes de diversas fontes, que se-

riam responsáveis pelas deturpações da verdade. Estes exem-

plos servem para demonstrar a longa trajetória de discussões 

sobre a possibilidade de constituição de um conhecimento ver-

dadeiro (ou de suas variações e deturpações) que chegarão ao 

século das luzes exemplarmente nas ideias de Immanuel Kant e 

adentrarão ainda mais no pensamento alemão do século XIX 

nas obras de Friedrich Hegel e de Karl Marx. 

A partir do conceito seminal de ideologia, da forma co-

mo fora colocado por Marx, a discussão sobre a natureza e o 

status ontológico e político do conhecimento, se consolidaria 

uma Teoria da Ideologia, em cujas bases começariam a se for-

mar os contornos mais contemporâneos do que virá a ser a So-
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ciologia do Conhecimento desenvolvida no início do século 

seguinte. Cuvillier (1975) propõe uma periodização da Socio-

logia do Conhecimento que teria na Teoria da Ideologia de 

Marx o seu precursor mais direto. Ao deslocar sua perspectiva 

analítica da consciência em si (de Kant) e da consciência his-

tórica (de Hegel), recolocando-as em outras bases, podemos 

dizer que Marx inaugurou o tipo de reflexão que toma como 

ponto de partida a consciência de classe, ou seja, as bases so-

ciais e as bases ideacionais não podem mais ser tratadas em 

separado e, principalmente, as últimas não poderiam mais ser 

consideradas como algo transcendental. A partir desta pers-

pectiva analítica os conceitos de verdade e de conhecimento 

passam a ser relativizados pelo viés da classe social, o que im-

plicava em dizer que os interesses de classe determinam a for-

ma como os indivíduos pensam, produzem conhecimentos e 

agem socialmente. Mas, como dirá o próprio Marx, a luta de 

classes é o motor da História, o que implica que os interesses 

econômicos colocam-se ao lado dos interesses políticos na 

dinâmica pela constituição social da verdade e do conhecimen-

to. E, como sua análise parte do pressuposto da luta de classes, 
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o que implica na disputa entre interesses divergentes, a cons-

tituição da verdade é fruto de um processo de conflito que tem 

sua origem nos interesses sociais divergentes, os quais, por sua 

vez, estão presentes na própria ontologia da sociedade que os 

funda a partir das clivagens de classes sociais. 

O conhecimento torna-se, a partir de Marx, um produto 

de frações da sociedade, ou, para colocar a questão em seus 

próprios termos, um produto das classes sociais. A grande 

contribuição teórica neste sentido constituiu-se justamente na 

forma como Marx denominou o tipo de conhecimento parcial 

que tenta impor-se à totalidade da sociedade como sendo um 

conhecimento total, absoluto e natural. Ele estava se referindo 

a um aspecto concreto da realidade social de seu tempo, em 

que a burguesia tentava formular concepções de mundo que 

parecessem naturais, para legitimar a sua própria dominação 

social, econômica e política sobre os proletários. Machado 

Neto (1979) também situa no pensamento de Marx um ponto 

de inflexão nas reflexões sobre o conhecimento, mas faz ques-

tão de frisar a importância da reflexão filosófica anterior sobre 

o tema desde as discussões dos sofistas gregos. 
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A segunda metade do século XIX será o palco de gran-

des discussões epistemológicas polarizadas entre um positivis-

mo à moda de Auguste Comte e um historicismo que remonta 

a Hegel, mas que ganha força com as contribuições de 

Friedrich Schleiermacher e Wilhelm Dilthey (Amaral: 1994; 

Grondin: 2012; Schmidt: 2012). A ontologia do conhecimento 

torna-se o centro das reflexões neste momento, bem como a 

natureza específica dos objetos de conhecimento – em parti-

cular dos objetos ditos históricos e culturais – nas discussões 

epistemológicas: 

Reconhecer a essência das ciências do espírito 
significa, então, o mesmo que definir os seus 
limites ante as ciências da natureza e, con-
sequentemente, não aceitar uma simples 
submissão das ciências do espírito aos métodos 
próprios das ciências naturais. (...) Ora, se é 
necessário encontrar uma fundamentação filo-
sófica geral para as ciências do espírito, inde-
pendentemente do apoio metafísico e das ciências 
naturais, cumpre considera-las enquanto ciências 
empíricas. Nelas, o nexo interno daquilo que nos é 
dado na experiência não é preenchido por meio 
de um procedimento transcendental, que lhe ga-
ranta foros de objetividade universal, mas nasce 
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do próprio trabalho da experiência sob as con-
dições da consciência. (Amaral, 1994: 12-3) 

 Se até este momento podemos considerar todas estas 

reflexões que tomam o próprio conhecimento como objeto de 

análise como sendo a pré-história de uma Sociologia do Conhe-

cimento, o último quartel do século XIX e o primeiro do século 

XX será o momento em que a própria Sociologia se funda en-

quanto uma especialidade científica. Uma vez que as contri-

buições de Karl Marx, num momento anterior, colocaram as re-

flexões acerca do conhecimento dentro de balizas sociais e po-

líticas, será a partir da consolidação da Sociologia nas obras de 

Emile Durkheim e de Max Weber, cada qual representando um 

prolongamento sociológico da reflexão epistemológica do sé-

culo anterior, que poderemos falar, então, em reflexões que 

são as precursoras diretas da Sociologia do Conhecimento. 

Rodrigues (2005) enfatiza a importância deste momento fun-

dacional para a Sociologia do Conhecimento, o qual, ainda que 

seja majoritariamente reconhecido a partir da publicação em 
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1929 da obra Ideologia e Utopia4 de Karl Mannheim, consi-

derado o grande fundador desta especialidade sociológica, 

teve um grande impulso com contribuições imediatamente 

anteriores de Marx, Durkheim, Weber e Scheler, como fun-

damentais para o que viria a ser a Wissensoziologie: 

Se a sociologia do conhecimento pode ser com-
preendida como a possibilidade de busca e de 
estudo de diferentes fatores advindos do “am-
biente social” que influenciam, estruturam, cons-
troem, ou mesmo determinam, qualitativamente, 
diferentes tipos de conhecimentos, então, cate-
gorias conceituais como o “materialismo histó-
rico”, de Marx; as “categorias sociais”, de 
Durkheim, e as chamadas “afinidades eletivas”, de 
Weber, podem ser consideradas como fundadoras 
da sociologia do conhecimento. (Rodrigues, 2005: 
14) 

 As contribuições de Karl Mannheim assumem um rele-

vo especial quando se trata da constituição da Sociologia do 

                                                           
4 Sobre a obra Ideologia e Utopia, de Karl Mannheim, publicada originalmente em 
1929, assim se manifestaram Kettler et al: “Mannheim trabajó persistentemente 
sobre el presentimiento de que la sociología del conocimiento tiene importancia 
capital para cualquier estrategia que se proponga crear un acercamiento entre la 
política y la razón, y este trabajo es el que conecta sus diversos ensayos en esa 
disciplina” (Kettler et all, 1989: 51). 
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Conhecimento, não somente pelo fato de ser feita a partir do 

epicentro desta nova especialidade científica, mas também por 

dialogar com toda a tradição anterior que mencionamos acima, 

em particular recolocando as contribuições de Marx num novo 

patamar de reconhecimento acadêmico e se posicionando no 

debate epistemológico anterior empreendido por Dilthey e 

Scheler e nas discussões da teoria social de Weber (sua tese 

sobre a racionalização do mundo e a burocratização) ou mes-

mo nas teorias do irracional que ganharam fôlego no final do 

século XIX com Friedrich Nietzsche e chegaram ao século XX 

principalmente na teoria psicanalítica desenvolvida pelo aus-

tríaco Sigmund Freud. 

 O fato de ter feito seus estudos universitários em Filo-

sofia imprimirá no pensamento de Mannheim a marca que 

Helmut Schelsky atribui a todo o pensamento filosófico alemão 

dos anos 1920, principalmente no que diz respeito à ênfase 

atribuída aos métodos empíricos: 

(...) a partir de Fichte e Hegel até os anos 20 do 
nosso século, isto é, até pensadores como Scheler 
e Spengler, e de certo modo até o existencialismo 
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de Jaspers, a experiência político-social foi um dos 
mais destacados alicerces experimentais da filo-
sofia alemã. (Schelsky, 1971: 21) 

 Se até os anos 1920 a filosofia adotava, como susten-

tação empírica para as suas análises a própria experiência po-

lítico-social, após este período ela mesma, de acordo com 

Schelsky, desonerou-se metodologicamente de manter vin-

culações empíricas, preocupando-se mais com os problemas 

formais do conhecimento. Isto é importante para situar o 

pensamento de Mannheim, uma vez que neste período as suas 

preocupações metodológicas aproximam-se tanto com os as-

pectos anteriores (vinculações com a experiência político-

social) quanto com os aspectos considerados mais modernos 

(as preocupações com as bases da teoria do conhecimento). 

 O começo do século XX apresenta-se como um para-

doxo que oscila o tempo todo entre dois polos antagônicos: 

por um lado existe uma tendência de extrema racionalização 

do real (o cientificismo e a burocratização seriam bons exem-

plos) e por outro lado brotam as formas mais grotescas de 

irracionalismo (que poderíamos exemplificar com as técnicas 



Aspectos teóricos da Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim ∞ Thiago Mazucato 

43 
 

mais brutais de conflito humano representadas pelas guerras e 

também através das ideologias totalitaristas). Este contexto 

encontra-se imerso em várias polarizações, como acontece en-

tre 1914 e 1918 com a polarização entre guerra e paz, ou ainda 

a partir de 1917 com a polarização entre capitalismo e socia-

lismo, e, por que não, após a ascensão das ideologias to-

talitárias pela polarização entre liberdade e opressão. O pen-

samento de Karl Mannheim estará profundamente marcado 

por este clima de disputas da época que, em última instância, 

poderia ser resumido na formulação “nós versus eles”. Ao re-

fletir o sobre os processos de pensamento e de produção social 

de conhecimento Mannheim está também tentando compreen-

der as fronteiras que separam o nós do eles/outros a partir do 

processo de constituição social das identidades. Ao eleger co-

mo objeto privilegiado de estudo as formas sociais de conhe-

cimento (numa concepção mais dilatada de conhecimento, 

compreendendo as mais diversas formas de enunciados cole-

tivos, como as ideias, os juízos, as atitudes, as opiniões, as de-

clarações, etc.) suas análises buscam compreender tanto os 

elementos mais estáticos que se encontram nestas disputas 
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fronteiriças (mais vinculados à teoria do conhecimento) quan-

to, e principalmente, os elementos mais dinâmicos implicados 

nesta zona de tensão relacionada principalmente aos aspectos 

éticos existentes nos conflitos político-sociais (neste sentido 

mais relacionados à sociologia do conhecimento).  

Através de uma breve imersão “arqueológica” pode-

ríamos identificar uma trajetória ou sequência destas reflexões 

na obra de Karl Mannheim, anteriores à sua Sociologia do 

Conhecimento, portanto, mais diretamente vinculadas à sua 

produção epistemológica (filosófica) nos seguintes momentos: 

1) Ainda na Hungria, Mannheim profere uma confe-

rência em 1917 intitulada “Alma e Cultura” (seria 

publicada em 1918), vinculada ao grupo intelectual 

que se reunia em torno de Lukács, na qual sugere 

que a crítica estética seria uma maneira de se iden-

tificar a vinculação entre a atividade cultural e as 

estruturas formais5; 

                                                           
5 Sobre esta questão, assim se manifestou Wolff: “We also have here the earliest 
instance of his effort to diagnose his time. The connection between this effort and 
Mannheim‟s „fundamental questions‟ is this: I can identifiy spirit only in a given 
historical form, hence only by grasping a historical period (the influence of Hegel but 
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2) Num texto de 1921/1922 intitulado “Sobre a In-

terpretação das ‘Visões de Mundo’”, Mannheim tra-

ça as balizas metodológicas para se compreender o 

“espírito de uma época”, e procura definir a natu-

reza da Weltanschauung (visão de mundo ou espí-

rito de uma época), apontando para o problema 

epistemológico da natureza dos objetos culturais e 

das formas possíveis de acessá-los cientificamente, 

propondo o método documentário6; 

3) Ainda em 1922 Mannheim publica “Análise Estru-

tural da Epistemologia”, um trabalho situado numa 

área de fronteira entre a Filosofia e a Sociologia, em 

                                                                                                                           
also of Dilthey is evident here) – or I can identify a period only by grasping its spirit. 
We shall soon be more concerned with this circular statement” (Wolff, 1993: 5) 

6 “The problem, however – Mannheim even believes it to be „the central problem of 
philosophy today‟ (Soc. Knowl., p. 39) – is how the a-theoretical can be grasped by 
means of science, which is theoretical, how it can be translated into theory” (Wolff, 
1993: 8). Wolff prossegue: “Instead the problem is, as we saw, how something a-
theoretical, more precisely how a Weltanschauung, can become the object of 
scientific investigation. A Weltanschauung is far less an object than are aesthetic, 
religious, or ethical „objectifications‟. Generally speaking, an object can be given in 
unmediated or in mediated form. From this Mannheim draws the conclusion that the 
full understanding of a cultural phenomenon or object requires three kinds of 
understanding: that of its objective meaning, which is given immediately; that of its 
expressive meaning; and that of its documentary meaning. The latter two are not 
immediate, but mediated” (Wolff, 1993: 9). 
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que surge uma primeira formulação de uma socio-

logia da epistemologia (Wolff, 1993: 15), anterior à 

sua formulação de uma sociologia do conhecimento; 

Mannheim sugere que existem três grandes siste-

matizações (lógica, psicológica e ontológica) que 

orientam todas as formas das epistemologias (neste 

ponto Mannheim está relativizando a própria epis-

temologia)7; 

4) Em Heidelberg, também em 1922, Mannheim pu-

blicou “O caráter distintivo do conhecimento socio-

lógico cultural”8, texto no qual aponta para uma di-

visão interna da Sociologia, a qual teria uma subárea 

específica para lidar com os objetos culturais, por 

                                                           
7 “In evaluating, that is, in its endeavor to reach certainty that the „ultimate 
presuppositions‟ are the basis of true knowledge, epistemology uses a transcendent 
ontological criterion of truth (namely, correspondence with reality or meaning), or a 
formal-logical one (namely, logical necessity), or finally, a psychological one (the 
feeling of complete evidence): the criterion used in the evaluation derives from the 
fundamental discipline adopted” (Wolff, 1993: 17). 

8 Com o título em inglês The distinctive character of cultural sociological knowledge, 
este trabalho encontra-se publicado na obra Structures of Thinking, publicada em 
1982 e organizada por David Kettler, Volker Meja e Nico Stehr (Kettler et al: 1982). 
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ele denominada como Sociologia Cultural9 (no 

primeiro tópico deste texto, intitulado “A Sociologia 

da Sociologia”, Mannheim discute o conceito mo-

derno de cultura, a determinação social das criações 

culturais e também as características distintivas de 

uma ciência da cultura10; no segundo tópico, inti-

tulado “Consideração imanente e sociológica do 

fenômeno cultural”, Mannheim preocupa-se com  a 

distinção entre uma sociologia cultural e uma filo-

sofia cultural, discute o conceito sociológico de “lei” 

proposto por Max Weber, a estrutura social da 

consciência e as diferenças entre as interpretações 

                                                           
9 “La sociología cultural, sostiene Mannheim, ofrece una interpretación válida de las 
creaciones culturales en la medida en que son función de las interaciones sociales, 
pero no por ello puede juzgar su valor. De hecho, depende del quehacer filosófico y 
de otras disciplinas para especificar sus objetos de estúdio: la sociolgía cultural no 
puede determinar si um ruido es música o una imagen es una obra de arte. Y 
tampoco puede establecer si algo que ha sido pensado constituye conocimiento” 
(Kettler et al, 1989: 70). 

10 “This much anyway: that one may not apprehend spiritual realities as if they were 
things, and that one may not, in the course of methodological reflection, falsify the 
knowledge relating to them, by analogies drawn from the natural sciences (which, 
more o rless explicity, dominate our reflections) (Manneim, 1982a: 50). 
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imanentes e genéticas11; no terceiro tópico, intitu-

lado “A construção interna do conhecimento socio-

lógico-cultural” discute o nível sociológico dos 

conceitos, o conceito de visões de mundo12 e tam-

bém os tipos de análise sociológica sobre fenôme-

nos culturais13; no quarto e no quinto tópicos, in-

titulados “Variedades de Sociologia” e “Variedades 

de Sociologia Cultural”, respectivamente, Mann-

                                                           
11 Bastante relevante para compreendermos este momento inicial da obra de Karl 
Mannheim, principalmente no que concerne a um aspecto pouco discutido, a saber, 
a distinção entre pensamento e conhecimento, a sua discussão sobre as 
diferenças entre as interpretações imanentes e genéticas fornece-nos algumas 
pistas a este respeito: “It is evidente that not only law, morals, forms of life, art, 
religion, etc. can be examined in their sócio-genetic functionality, but that the 
processo of thinking and knowing, as well as the structure of intelectual formations 
and the concrete intelectual contentes of na age can be understood in terms of their 
sócio-genetic functional relationship in several ways (...)” (Mannheim, 1982a: 81 – 
grifo nosso). 

12 Assim se expressou Mannheim sobre o conceito de visões de mundo: “A world-
view (of na era, a group, etc.) is a structurally linked set of experiential contextures 
which makes up the common footing upon which a multiplicity of individuals together 
learn from life and enter into it” (Mannheim, 1982a: 91) 

13 Neste ponto Mannheim utiliza-se das formulações de Dilthey para distinguir a 
Filosofia da História da própria Sociologia, e também utiliza o conceito de 
constelação, como se segue: “History looks for causes, while the approach by way 
of world-views looks for the conditions which make it possible for causes to operate. 
History works out individual segments; the fundamental category of socio-genetic 
investigation is „the constellation‟” (Mannheim, 1982a: 95). 
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heim empreende algumas discussões típicas da Filo-

sofia da Ciência); 

5) Ainda em Heidelberg, entre 1924 e 1925, Mann-

heim publicou “Uma Teoria Sociológica da Cultura e 

sua Cognoscibilidade”14, em que empreende uma 

profunda reflexão epistemológica na qual realiza um 

enfrentamento com a vertente mais radical do po-

sitivismo que pretendia estender seus métodos para 

a Sociologia e para a recém surgida Sociologia da 

Cultura (no primeiro tópico deste texto, intitulado 

“A determinação sociológica da metodologia”, 

Mannheim analisa a abordagem de Dilthey e reco-

loca a questão weberiana sobre a compreensão in-

terpretativa, apontando para a historicidade da 

consciência; no segundo tópico, intitulado “Rumo a 

uma Teoria Sociológica da Cultura e Compreensão 

Interpretativa”, Mannheim aponta para os funda-

                                                           
14 Com o título em inglês A sociological theory of culture and its knowability 
(conjuncitve and communicative thinking), este trabalho encontra-se publicado na 
obra Structures of Thinking, publicada em 1982 e organizada por David Kettler, 
Volker Meja e Nico Stehr (Kettler et al: 1982). 
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mentos de uma “sociologia do pensamento”, para as 

relações sujeito-objeto e o problema da interpre-

tação; por fim há um apêndice intitulado “A gênese 

sociológica da sociologia cultural”); 

6) Num trabalho publicado em 1925, na forma de tese 

de habilitação (Habilitationsschrift) para a Univer-

sidade de Heidelberg, Mannheim propõe que a So-

ciologia do Conhecimento seja a principal subárea 

da Sociologia da Cultura, responsável por identificar 

e interpretar compreensivamente os nexos exis-

tentes entre os produtos ideacionais (conhecimen-

tos) e os contextos históricos nos quais os mesmos 

emergem15. 

                                                           
15 Por seu caráter explicativo, citaremos um trecho de Kettler et all sobre este 
ponto: “Ninguna de sus demás investigaciones pone su atención exclusivamente 
sobre materiales del pasado o presta atención en forma distintiva a las ideas de 
determinados pensadores. En las observaciones preliminares sobre el método, 
además, Mannheim trata con tacto diplomático las grandes controversias 
metodológicas. Si acaso, se inclina aquí por um enfoque empírico y explicativo, 
subrayando  la necesidad de que la nueva disciplina descubra lazos causales entre 
los fenómenos sociales y cognoscitivos, y previniéndonos contra la propensión, 
prevaleciente en otras ciencias sociales, a contentarse con elucidaciones 
interpretativas de congruencia entre significados en diferentes domínios" (Kettler et 
all, 1989: 73). Ainda sobre este trabalho de Mannheim, assim se expressou Wolff: 
“The central questions were: Where are we? How can we interpret? How must we 
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Feita esta breve imersão “arqueológica” na obra de 

Mannheim (que pode ser considerada como um produto de 

transição entre a Filosofia e a Sociologia) elaborada princi-

palmente na primeira metade da década de 1920, pudemos 

observar: (i) a emergência de uma agenda de pesquisa ligada, 

inicialmente, ao processo de pensamento, a qual se desdo-

brará, nos momentos subsequentes, no processo de produção 

social do conhecimento; (ii) na escolha privilegiada de temas 

vinculados à epistemologia, que situam-se muitas vezes conco-

mitantemente nas reflexões da Filosofia e da Sociologia; (iii) 

um movimento gradual de transição da Filosofia para a So-

ciologia, que compreende um primeiro momento de discussão 

da natureza dos objetos históricos e culturais, um segundo 

momento de indicação da Sociologia da Cultura como espe-

cialidade para enfrentar cientificamente tais objetos, um ter-

                                                                                                                           
judge or revise interpretations and types of interpretations? What does „knowledge‟ 
mean? How am I to assess historicism, how the sociology of knowledge, as 
approaches to the world? And again: what different  modes of interpretation are 
there? The accent, thus, was not only on the problem of interpretation – there, more 
or less, it will remain latter on, too – but, within this problem, on the interpreter. That 
is, the decisive question did not concern that which is to be interpretetd, the world, 
but the intellectual and emotional nature of the historical and, later, sociological 
origins and conditions of him who seeks to understand the world” (Wolff, 1993: 31). 
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ceiro momento em que aponta a Sociologia do Conhecimento 

como a principal especialidade científica apta para apreender 

os vínculos existenciais entre produtos ideacionais (conheci-

mentos) e contextos históricos e sociais. Estes apontamentos 

permitem-nos, recolhendo diversos fragmentos nestas publi-

cações mais vinculadas à sua reflexão filosófica, apontar para o 

que denominaríamos como uma teoria do conhecimento para 

Karl Mannheim16. 

Como o objetivo que norteará as discussões deste pon-

to em diante será justamente o momento de inflexão na obra 

de Karl Mannheim, no qual este autor, até então bastante vin-

culado à Filosofia, podendo mesmo ser identificado como um 

proeminente epistemólogo de seu tempo, lança as bases teó-

ricas e metodológicas da Sociologia do Conhecimento, passan-

                                                           
16 Sabemos que Mannheim não deixou nenhuma obra em que tratava 
sistematicamente de uma teoria do conhecimento. Todavia, buscaremos, em 
diversas de suas obras epistemológicas e metodológicas, em que predomina ou 
simplesmente existe um teor filosófico, organizar e sistematizar diversos conceitos 
por ele propostos, discutidos ou analisados, com o intuito maior de esboçar o que 
seria uma teoria do conhecimento para Karl Mannheim, muito mais do que uma 
teoria do conhecimento de Karl Mannheim. Acreditamos que, com esta 
reconstituição, teremos um material de referência que servirá de suporte para 
compreendermos o seu salto de uma teoria do conhecimento para uma sociologia 
do conhecimento. 
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do, então, a ser reconhecido internacionalmente como um 

destacado sociólogo. Se, para o primeiro momento desta aná-

lise, que intitulamos “As bases de uma teoria do conhecimento 

para Karl Mannheim” utilizamo-nos, como referencial, das suas 

obras produzidas e publicadas entre 1917 e 1925, para o se-

gundo momento desta análise, utilizaremos estas obras para 

uma discussão comparativa na qual tomaremos como referen-

cial seu livro Ideologia e Utopia, publicado originalmente em 

1929, no qual a sua sistematização da Sociologia do Conhe-

cimento já se apresenta de forma bastante robusta, e também 

às implicações de ordem epistemológica (teórica e metodoló-

gica) somam-se outras de ordem política: 

Mannheim afirma que a sociologia do conhe-
cimento constitui um “organon para a política 
como ciência”. Isto significa que nos proporciona 
um método de operar sobre as concepções ideo-
lógicas ativas na política a fim de oferecer-lhes um 
caráter novo, ao constituir um campo de conhe-
cimento dotado de uma estrutura adequada a 
esta dimensão da realidade e al trabalho que o 
saber efetua dentro da mesma. Em sua famosa 
conferência sobre “A política como vocação”, que 
Mannheim sempre teve presente enquanto tra-
balhava sobre estes materiais, Max Weber havia 
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trazido uma distinção profunda entre os usos das 
palavras em política e em ciência, assemelhando 
às da política com armas para vencer aos rivais e 
às da ciência com enxadas para o cultivo do 
conhecimento. (Kettler et al, 1989: 97 – tradução 
nossa) 

Se compreendermos estas disputas por fronteiras epis-

têmicas como sendo de natureza política, então as ferramentas 

analíticas propostas por Mannheim podem ser consideradas 

como extremamente enraizadas no contexto de época17 em 

que ele as produziu, sendo a sua concepção de Sociologia do 

Conhecimento uma importante arma na luta pela preservação 

da democracia e da liberdade ao proporcionar condições para 

se compreender o processo de construção social do conhe-

cimento (no plano das ideias) e permitir a formulação de con-

troles sociais racionais e a própria planificação racional e de-

mocrática (no plano da ação). 

 

 

                                                           
17 Utilizamos aqui a expressão conceito de época no sentido metodológico do 
contextualismo histórico de Koselleck, Pocock e Skinner. Cf. Jasmin (2005). 
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As bases de uma teoria do conhecimento 
para Karl Mannheim 
 

 Como dissemos anteriormente, a formação acadêmica 

de Karl Mannheim inicia-se na Filosofia, que estará presente de 

forma bastante intensa em suas primeiras publicações, alcan-

çando firmemente o terreno da Sociologia no final da década 

de 1920 e dialogando fortemente com a Política a partir da dé-

cada de 193018. Um conceito central para se compreender sua 

produção deste primeiro período é o de pensamento19. A partir 

deste conceito podemos identificar uma teoria do conheci-

mento em suas obras deste momento. Uma pergunta funda-

mental guiará suas reflexões neste sentido: o que é o pen-

samento e como ele se produz?20 

                                                           
18 Para uma análise mais detalhada desta questão cf. Kettler et al (1989), Wolff 
(1993) e Mazucato (2014). 

19 São exemplares a este respeito o título de algumas de suas publicações deste 
período como por exemplo Estruturas de Pensamento (Strukture des Denken) e 
Pensamento Conservador (Das Konservative Denken). 

20 Sobre este período da produção intelectual de Mannheim cf. Kettler et all (1989: 
54-93) e Wolff (1993: 131-86). A vinculação social ao processo de produção do 
conhecimento já vinha sendo discutida desde o final do século XIX, principalmente 
pela filosofia e sociologia alemãs, e Mannheim seguirá por estas trilhas em sua 
sociologia do conhecimento, todavia atentamos que neste primeiro momento de 
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 Inicialmente Mannheim faz um balanço histórico sobre 

o que ele denomina como formas de pensamento a partir dos 

séculos XV e XVI com o surgimento da Modernidade21. O que 

até então era inconcebível passa a ocorrer no cotidiano dos in-

divíduos que começam a se deparar com diferentes concep-

ções de mundo, podendo escolher qual delas tomará para si. A 

possibilidade de emergência de mais de uma visão de mundo 

simultaneamente, de um lado, e a necessidade, imposta pela 

modernidade, de um posicionamento (escolha) por uma destas 

visões de mundo, por parte dos indivíduos, por outro lado, per-

mite tomar os conhecimentos decorrentes destas visões de 

mundo como um produto típico da Modernidade: 

(...) O que oferece suporte a esta afirmação é a 
ideia de que a aceitação de diferentes explicações 
sobre uma mesma realidade seria impensável em 
sociedades movidas pela Tradição. A passagem 

                                                                                                                           
sua produção intelectual, que compreende o período até o final dos anos 1920 ele 
está bastante focado na vinculação social nos processos de pensamento. 

21 Tal discussão aparece em obras como On the Interpretation of ‘Weltanschauun’ 
(1921/1922), Structural Analisis of Epistemology (1922), Historicism (1924), The 
Problem of a Sociology of Knowledge (1925), The Ideological and the Sociological 
Interpretation of Intellectual Phenomena (1926), Conservative Thought (1927), 
Ideology and Utopia (1929). Cf. Wolff (1993: 8-62). 
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das sociedades tradicionais para os complexos 
modernos foi uma construção lenta e refinada, 
acumulando a energia de mutação, entre os sé-
culos XVIII e XIX, acelerada por transformações na 
ordem material (a drástica expansão da sociedade 
urbano-industrial), na ordem simbólica (as varia-
ções do racionalismo iluminista até o positivismo e 
o cientificismo) e no mais profundo nível onto-
lógico com uma nova visão de Homem e de tem-
poralidade (o antropocentrismo e a perspectiva da 
evolução histórica). (Cepêda, 2014: 60-1) 

Ao agir desta maneira os indivíduos tornam-se parti-

dários de uma determinada forma de pensamento, e a dinâ-

mica de sua conduta diante das demais formas de pensamento 

que foram por ele excluídas dá-se, de acordo com Mannheim, 

basicamente de duas maneiras: as formas de pensamento di-

vergentes são consideradas excluídas ou porque alguns de seus 

conteúdos são tidos como inválidos, ou porque toda a estrutu-

ra de pensamento que as produz é considerada inválida. 

 No primeiro caso Mannheim considera que a justifica-

tiva pela escolha do indivíduo por uma forma de pensamento 

específica deslegitimará apenas uma parte das formulações de 

seus oponentes (mantendo intactas as formas de pensamento 

daqueles), considerando que a estrutura de pensamento (o 
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aparato conceptual) dos oponentes ainda é capaz de produzir 

formulações válidas, ainda que apenas parcialmente. Desta ma-

neira o que é desqualificado no oponente é apenas a forma co-

mo opera a sua estrutura de pensamento, mas não a própria 

estrutura de pensamento.  

 Já quanto ao segundo caso, em que toda a estrutura de 

pensamento do oponente é questionada, todas as formas de 

pensamento daí decorrentes seriam invalidadas a priori, pois 

estariam viciadas desde a origem. Aqui existe uma cisão muito 

mais intensa em relação às formulações dos oponentes: 

Quando a uma época histórica atribuímos um 
mundo intelectual e a nós mesmos atribuímos 
outro, ou quando um certo estrato social, histo-
ricamente determinado, pensa em categorias 
diferentes das nossas, não nos estamos referindo 
a casos isolados de conteúdo de pensamento, mas 
a modos de experiência e interpretação ampla-
mente diferentes e a sistemas de pensamento 
fundamentalmente divergentes. (Mannheim, 
1972: 83) 

 Da constatação de que os indivíduos “pensam” Mann-

heim acrescenta que os indivíduos “pensam no mundo”, o que 
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implica em historicizar o próprio processo de pensamento e os 

produtos deste processo que são os conhecimentos. Desta ma-

neira Mannheim concebe que os conhecimentos, enquanto ob-

jetos culturais, são produzidos pelos indivíduos num determi-

nado contexto existencial (histórico e concreto), mediante o 

uso de estruturas de pensamento (aparato conceptual dos in-

divíduos), os quais operam com formas de pensamento (tam-

bém denominadas como estilos de pensamento, que são cate-

gorias socialmente existentes). Dado que este último conceito 

– formas de pensamento ou estilos de pensamento – constitui-

se, dentre todos que foram apresentados acima, naquele de 

maior dificuldade de delimitação, as referências de Kettler et 

al, ainda que extensas, fazem-se bastante úteis por fornecerem 

diversas pistas para a sua compreensão: 

Diz-se que cada uma das ideologias manifesta um      
“estilo” congênito de pensar, um complexo dis-
tintivo de respostas às perguntas primordiais que 
a filosofia sistemática apontou como constitutivas 
da consciência humana, tais como as concepções 
de tempo e espaço, a estrutura da realidade, o 
homem como agente e o conhecimento mesmo. 
Os juízos e recomendações políticas que formam a 
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superfície dos textos mais puramente ideológicos 
devem ser entendidos neste contexto estrutural 
mais amplo. Isto não significa que cada ideologia 
elabore tal filosofia, ou que as filosofias elabo-
radas, associadas a uma ideologia possam ser en-
tendidas como se proporcionassem uma explica-
ção adequada das estruturas ideológicas subja-
centes. Tais filosofias são textos ideológicos como 
os demais, e necessitam de uma análise estrutural 
e uma interpretação sociológica para serem en-
tendidas verdadeiramente. O estilo de pensamen-
to, segundo Mannheim, apresenta-se, sobretudo, 
nas maneiras como se formam caracteristica-
mente os conceitos e na lógica que os conecta 
entre si. São estas as características que devem 
ser analisadas com a finalidade de discernir o es-
tilo distintivo. (Kettler et al, 1989: 101 – tradução 
e grifos nossos) 

 Os principais conceitos utilizados por Mannheim (1972: 

82) são precisamente (i) o de enunciados para os tipos espe-

cíficos de produtos culturais (conhecimentos, juízos, valores, 

etc.), (ii) o de formas de pensamento (ou modos de pen-

samento, ou ainda estilos de pensamento) para a configuração 

social dada aos enunciados, (iii) o de estruturas de pensamento 

para o aparato conceptual ou cognitivo dos indivíduos e (iv) o 

de Weltanschauung para as visões de mundo (ou ainda, para 
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estes últimos, a designação de contextos existenciais social-

mente compartilhados).  

Num primeiro momento, a partir de uma teoria do 

conhecimento que comece a superar o aspecto transcendental 

e supra-histórico do processo de produção do conhecimento, é 

possível visualizar a forma como as influências sociais são inter-

nalizadas pelos indivíduos para a produção de seus “próprios” 

pensamentos. Neste sentido teríamos uma situação em que o 

indivíduo internalizou categorias sociais (formas de pensamen-

to) para a produção de seus próprios pensamentos. Este seria 

um primeiro passo para o reconhecimento das relações exis-

tenciais entre o meio social e o processo cognitivo de pen-

samento. Esquematicamente poderíamos representar esta si-

tuação da seguinte maneira: 
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Figura 1 - Primeira forma de determinação social do processo de 
pensamento para Mannheim. 

 

 

 Todavia esta maneira de conceber os pensamentos e as 

formas de pensamento ainda é considerada por Mannheim co-

mo bastante estática e, portanto, muito próxima das formu-

lações da filosofia da consciência de Kant, com um enfoque no 

próprio indivíduo e em suas capacidades cognitivas. Até aqui 

seria possível compreender a produção de pensamentos como 

um processo muito mais individual do que coletivo, ainda que 

se admita a existência de formas ou estilos de pensamento so-

cialmente dados. Mas o próprio Mannheim reconhece que ain-

da se trata de uma forma limitada de conceber o processo de 
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produção de pensamentos,  dado que o mesmo não coloca em 

relevo o próprio contexto existencial em que o indivíduo “que 

pensa” está inserido. A formulação de Marx basicamente subs-

tituiria o “indivíduo” pela “classe social”, o que já representou 

um grande passo quando se buscou compreender a produção 

social do pensamento e do conhecimento. 

 Ainda que reconheça os avanços proporcionados pela 

teoria da ideologia de Marx, a crítica epistemológica de Mann-

heim consistirá no alargamento do fator condicionante das for-

mas de pensamento para além da categoria da classe social, 

permitindo que a análise sociológica supere uma psicologia de 

interesses (a qual Mannheim identifica com a Teoria da Ideo-

logia de Marx): 

Uma coisa é saber até que ponto minhas atitudes 
e meus juízos são influenciados e alterados pela 
coexistência de outros seres humanos, mas já é 
outra coisa saber quais sejam as implicações teó-
ricas do meu modo de pensamento idênticas às de 
meus semelhantes, membros do grupo ou do 
estrato social. (Mannheim, 1972: 85) 
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 Ao situar sua análise na perspectiva relacional da di-

nâmica de interação dos grupos sociais, Mannheim coloca o 

conceito de pensamento numa dupla relação: por um lado está 

relacionado com o próprio grupo social ou com os grupos so-

ciais oponentes e, por outro lado, está relacionado com o con-

texto existencial como um todo. Esquematicamente a produ-

ção social do conhecimento poderia ser compreendida, de for-

ma um pouco mais dilatada do que aquela apresentada ante-

riormente, da seguinte maneira: 

 

Figura 2 - Segunda forma de determinação social do processo de 
pensamento para Mannheim. 
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 Aqui é preciso uma nota de esclarecimento. A forma de 

pensamento pode ser concebida de duas maneiras. A primeira 

delas é como está exemplificada acima, como sendo a cosmo-

visão de um grupo social específico que é exterior aos in-

divíduos e também compartilhada por uma série de indivíduos 

que se identificam socialmente com tal grupo. Uma segunda 

maneira de se compreender o conceito de forma de pen-

samento seria como uma forma mais dilatada de cosmovisão 

de época, algo compartilhado simultaneamente por mais de 

um grupo social ou ainda pelos vários grupos sociais que coe-

xistem num determinado momento histórico (neste segundo 

caso, para ser mais preciso, Mannheim utiliza o conceito de 

Weltanschauung). Disto decorre que os indivíduos não experi-

mentam exatamente os mesmos elementos de uma dada for-

ma de pensamento ou de um determinado contexto existencial 

(seja numa perspectiva mais restrita do próprio grupo ou numa 

perspectiva mais dilatada da cosmovisão de uma determinada 

época), todavia, admite-se que é necessário um mínimo de 

compartilhamento para que se crie uma identidade coletiva do 

grupo social. Isto implica em: (a) vários grupos sociais podem 
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coexistir simultaneamente e (b) um mesmo indivíduo pode fa-

zer parte de mais de um grupo social simultaneamente. Temos 

então três tipos básicos de relações sociais: (1) relações indi-

víduo/indivíduo, (2) relações indivíduo/grupo e (3) relações 

grupo/grupo, as quais podem assumir, cada qual, uma forma 

harmoniosa ou conflitante. Podemos representar esquemati-

camente a coexistência de dois indivíduos que fazem parte de 

dois grupos sociais distintos (independentemente de estarem 

em harmonia ou em conflito) da seguinte maneira: 

 

Figura 3 - Interação social entre individuos que pertencem a grupos sociais 
distintos, para Mannheim. 

 

 

 Os tipos de relações indivíduo/indivíduo, indiví-

duo/grupo e grupo/grupo dependerão basicamente (i) da na-
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tureza dos pensamentos produzidos pelos indivíduos situados 

em grupos diferentes ou ainda (ii) das formas de pensamento 

adotadas pelos diferentes grupos sociais. Daí decorre que a 

produção social do pensamento possua, para Mannheim, uma 

natureza teórico-epistemológica e uma natureza política, uma 

vez que implica necessariamente em relações entre a teoria 

(weltanschauung e formas de pensamento) e a prática (inte-

ração entre indivíduos e grupos). Através do esquema indicado 

na Figura 3 pode-se identificar o nível do processo de desle-

gitimação dos pensamentos de indivíduos/grupos oponentes 

(um nível mais restrito, afetando apenas partes dos pensa-

mentos ou das estruturas de pensamento, ou um nível mais 

dilatado, afetando toda a weltanschauung ou forma de pensa-

mento do grupo oponente). 

 Desta teoria do conhecimento implícita na obra de Karl 

Mannheim podemos deduzir que os pensamentos (também 

designados por ele como enunciados) sejam situacionais (de-

pendem da posição social dos indivíduos/grupos), relacionais 

(dependem da forma como os indivíduos/grupos interagem) e 
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históricos (estão situados num determinado contexto existen-

cial): 

O próprio fato de cada acontecimento e cada 
elemento significativo da história estar ligado a 
uma posição situacional, espacial e temporal, e de 
que, por conseguinte, o que acontece uma vez 
não pode acontecer sempre, o fato de os acon-
tecimentos e os significados na história não serem 
reversíveis, em suma, a circunstância de não en-
contrarmos na história situações absolutas, indi-
cam que a história somente é muda e sem signi-
ficado para aquele que não espera dela aprender 
coisa alguma (...) (Mannheim, 1972: 119) 

 Ao relativizar o absoluto Mannheim está permitindo o 

salto de uma Teoria do Conhecimento para uma Sociologia do 

Conhecimento, bastando para isto que refaçamos o trajeto 

apresentado até aqui, de uma produção social do pensamento, 

cujo foco analítico encontrava-se na maneira como os indiví-

duos pensam socialmente (portanto, na relação entre suas es-

truturas de pensamento e os próprios pensamentos), focali-

zando agora o processo de produção social do conhecimento, 

cujo foco analítico encontra-se na vinculação existencial da 

Weltanschauung ou das formas de pensamento com os produ-
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tos sociais denominados como conhecimentos (portanto, na re-

lação entre as visões de mundo e os conhecimentos). Neste úl-

timo caso Mannheim está interessado nas situações em que di-

ferentes indivíduos se deparam com um mesmo objeto ou fa-

to, ocasião especial em que o esquema anterior de uma Teoria 

do Conhecimento é sobreposto a um novo esquema, mais dila-

tado, de uma Sociologia do Conhecimento22. 

 
Aspectos principais da sociologia do conhe-

cimento de Karl Mannheim 
 

 De acordo com os principais elementos apresentados 

anteriormente, de uma Teoria do Conhecimento para Karl 

Mannheim, ainda que os indivíduos estejam localizados social-

                                                           
22 Para reforçar a distinção, destacamos que pensamento é, simultaneamente (a) 
um processo cognitivo e (b) um produto deste processo cognitivo. Como processo 
cognitivo, representa o ato de pensar, e como produto cognitivo representa os 
pensamentos produzidos pelo ato de pensar. Para esta segunda categoria 
Mannheim trabalha com o conceito de enunciados (tidos como os produtos 
cognitivos do ato de pensar), que podem ser de diversas naturezas: crenças, 
julgamentos, conhecimentos, juízos, valores etc. Por sua vez, a Sociologia do 
Conhecimento de Mannheim ressignificará o conceito de conhecimento, 
considerando-o não apenas como o produto cognitivo de tipo racional (como a 
distinção de sua teoria do conhecimento poderia indicar), mas abarcará nesta 
categoria todas as formas de produtos cognitivos anteriormente designadas pela 
categoria enunciados (as crenças, os juízos, os julgamentos, os valores, etc.). 
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mente em grupos, e que os grupos sociais estejam situados 

existencialmente no tempo e no espaço, o pensamento en-

quanto fruto da estrutura cognitiva ainda era concebido como 

um produto situado a meio termo entre o individual e o social. 

De uma certa maneira, esta Teoria do Conhecimento para 

Mannheim já continha, de modo implícito, os elementos que 

apontavam para uma produção “social” do conhecimento, ou 

seja, para a forma como a dimensão grupal (social) influencia 

um produto individual (o pensamento). Todavia, o salto teórico 

de Mannheim em direção à Sociologia do Conhecimento con-

sistiu justamente em, partindo do esquema teórico descrito 

anteriormente, analisar as situações e os processos em que os 

pensamentos retornam à esfera social, agora na condição de 

produtos ideacionais socialmente compartilhados, por ele de-

nominado como conhecimentos23. Neste sentido poderíamos 

citar a reflexão de Cepêda sobre o que caracteriza o “conhe-

cimento” dentro do arcabouço teórico de Mannheim: 

É possível que se entenda por Sociologia do 
Conhecimento uma técnica através da qual se des-

                                                           
23 Consultar nota anterior. 
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cortinem os mecanismos de produção de um 
acervo intelectual reflexivo, como o estudo das 
explicações experimentais, lógicas e racionais – 
portanto sinônimo de uma Sociologia da Ciência (e 
sucedânea da Teoria do Conhecimento). Muito ao 
contrário, o objeto da Sociologia do Conhecimen-
to não é apenas a ciência. É muito mais abran-
gente, pois refere-se ao trabalho de compreensão 
e explicação das relações entre a existência social 
e todos os produtos simbólicos dela resultantes – 
representações, valores e, no limite, fundamentos 
que orientam a relação simbólica com a realidade 
(sua ratio estruturante). Toda produção abstrata 
produzida pelo homem e por suas instituições é 
objeto desta reflexão. (Cepêda, 2014: 64) 

 Quando Mannheim direciona sua análise para o aspecto 

relacional destes produtos ideacionais (conhecimentos), ou 

seja, para a dimensão majoritariamente política deste pro-

cesso, a sua atenção volta-se especialmente para os casos em 

que as relações (indivíduo/indivíduo, indivíduo/grupo, gru-

po/grupo) deixam de ser harmoniosas e passam a ser con-

flitantes. De forma genérica poderíamos esquematizar uma 

ontologia da produção social do conhecimento no momento 

em que os indivíduos se deparam com fatos ou objetos a se-
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rem conhecidos e produzem conhecimentos divergentes sobre 

estes mesmos fatos/objetos.  

Para Mannheim a própria ontologia da produção social 

do conhecimento pressupõe uma dinâmica que se abre para 

duas possibilidades de interação entre os conhecimentos pro-

duzidos (harmoniosa ou conflitante), sendo que as formas con-

flitantes se sobressaem diante das formas harmoniosas, dado 

que é a partir desta dinâmica de interação entre os conheci-

mentos que surgem as principais formas de disputas sociais, 

uma vez que são justamente tais conhecimentos conflitantes 

que orientaram a ação dos grupos sociais em contenda.  

 Portanto, a natureza dos conhecimentos, enquanto 

produtos sociais, pressupõe a possibilidade de conflito e de 

disputa entre indivíduos e grupos. Podemos representar es-

quematicamente esta ontologia da produção social do conhe-

cimento, para Mannheim, da seguinte maneira: 
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Figura 4 - Processo de produção social do conhecimento, para Mannheim. 
 

 

 

 A partir desta ontologia do processo de produção social 

do conhecimento, podemos retomar os principais elementos 

da Teoria do Conhecimento para Karl Mannheim, a partir do 

momento em que este autor reconhece que, com a Moder-

nidade, o mundo passou a experimentar uma pluralidade de 

visões de mundo. Isto significa não somente que conhe-

cimentos divergentes sobre fatos/objetos diferentes passaram 

a coexistir, mas também, e principalmente, que conhecimentos 
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diferentes sobre os mesmos fatos/objetos passaram a coexistir 

numa dinâmica conflituosa altamente concorrencial. Aqui os 

conceitos de ideologia particular e de ideologia total ganham 

fôlego e vêm à tona para explicar este processo de disputa sim-

bólica. Retomando o modelo esquemático da Teoria do Conhe-

cimento para Mannheim apresentado anteriormente na Figura 

3, podemos aplica-lo agora aos conhecimentos produzidos so-

cialmente (e ao próprio processo de produção social do 

conhecimento), o que nos levaria a uma representação muito 

próxima do esquema apresentado a seguir: 
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Figura 5 - Processo de produção social de conhecimentos divergentes. 

 

 

 Para compreendermos os conceitos de ideologia par-

ticular e de ideologia total, como foram propostos por Mann-

heim, podemos utilizar os exemplos da Figura 5 acima. Admi-

tamos que os conhecimentos 1 e 2 sejam diferentes entre si e 

concorrenciais, produtos de indivíduos que pertencem a gru-

pos sociais diferentes e que disputam entre si por legitimação 

social para seus respectivos conhecimentos. Quando um indi-

víduo do grupo 1 diz que apenas o conhecimento (ou parte de-

le) produzido pelo indivíduo do grupo 2 é inválido, temos, 
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então, um caso típico de ideologia particular, na qual ainda se 

reconhece no indivíduo do grupo oponente a validade da sua 

estrutura de pensamento (do seu aparato conceptual) e da sua 

forma de pensamento e Weltanschauung. Esta é uma forma da 

dinâmica de interação social entre indivíduos e grupos con-

correnciais. Todavia, quando o indivíduo do grupo 1 diz que to-

da a estrutura de pensamento (aparato conceptual) ou ainda a 

forma de pensamento ou a Weltanschauung do indivíduo do 

grupo 2 está comprometida, tal juízo implica que, a priori, todo 

e qualquer conhecimento que aquele indivíduo do grupo 2 vier 

a produzir será inválido, uma vez que ele não possui qualquer 

condição (estrutura de pensamento, forma de pensamento, 

Weltanschauung) capaz de apreender os fatos/objetos da rea-

lidade social. Para casos como este Mannheim denomina tal ti-

po de interação social como ideologia total: 

Se examinarmos os vários tipos de juízos onto-
lógicos com que os diferentes grupos se nos 
apresentam, começamos a suspeitar que cada 
grupo parece mover-se em um mundo de ideias 
separado e distinto, e que estes diferentes siste-
mas de pensamento, frequentemente em conflito 
um com o outro, podem ser em última análise re-
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duzidos a diferentes modos de experimentar a 
“mesma” realidade. (Mannheim, 1972: 125-6) 

A partir do esquema da Figura 5 podemos retomar a 

discussão empreendida por Mannheim em Ideologia e Utopia 

sobre a evolução histórica das formas de compreensão dos 

conhecimentos a partir da categoria ideologia, colocando em 

evidência as formulações de Kant, de Hegel e de Marx como 

precursoras da Sociologia do Conhecimento. A partir de um 

modelo mais estático de Teoria do Conhecimento, Mannheim 

dirá que a constituição da primeira forma ideológica dá-se no 

nível de uma psicologia dos interesses (é o caso específico da 

ideologia particular, no qual atribui-se um “engano” ou “mal 

uso” da estrutura de pensamento pelo oponente na formula-

ção de seus conhecimentos), muito próximo de um nível trans-

cendental (para Kant, com sua “consciência em si” identificada 

com uma ideologia particular), avançando até os modelos mais 

dinâmicos de Hegel e de Marx, que pressupõem a constituição 

de uma outra forma ideológica, a qual surgiria nas relações so-

ciais que ocorrem no nível histórico (para Hegel, com sua 

“consciência histórica”, identificada com uma forma inicial de 
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ideologia total) e nas relações sociais que ocorrem no nível 

histórico-social (para Marx, com sua “consciência de classe”, 

identificada com uma forma um pouco mais avançada de ideo-

logia total). Tal descrição, feita por Mannheim, situa a Teoria 

da Ideologia, conforme desenvolvida por Karl Marx, ao seu má-

ximo potencial explicativo (concebendo uma forma de ideo-

logia total que se aplica apenas aos conhecimentos dos opo-

nentes, ou seja, com uma aplicação ainda restrita, de acordo 

com Mannheim). A partir daqui seria necessário avançar a apli-

cação da ideologia total para a sua forma genérica (aplicada a 

todos os conhecimentos, sejam os conhecimentos dos oponen-

tes, sejam os próprios conhecimentos), contudo, este nível 

analítico não mais estaria situado numa Teoria da Ideologia, 

mas sim, dada a sua amplitude, inauguraria a própria Socio-

logia do Conhecimento: 
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Figura 6 - Evolução histórica da Teoria da Ideologia à Sociologia do 
Conhecimento.  

 

 

Fonte: Mazucato (2014: 68). 

 

 

Ao tratar a forma de conhecimento ideológica, nas 

dimensões histórica e social, Marx já havia colocado a questão 

da relação entre teoria e prática envolvida no processo de pro-

dução social do conhecimento, bem como as implicações po-

líticas dele decorrentes. Ao sugerir o salto analítico que funda a 

Sociologia do Conhecimento, Karl Mannheim retoma este mo-

delo dinâmico de análise da constituição e da interação social 
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dos conhecimentos, ou seja, as implicações teóricas envolvidas 

no processo de produção social do pensamento e de produção 

social dos conhecimentos, e também as implicações práticas 

decorrentes da interação social entre indivíduos e grupos opo-

nentes. Notamos, portanto, que a Sociologia do Conhecimento 

de Mannheim possui simultaneamente, tal qual a Teoria da 

Ideologia de Marx, uma implicação teórico-epistemológica e 

uma implicação política.  

Com relação às suas implicações teórico-epistemoló-

gicas, a Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim tomava 

posição no debate sobre a Teoria do Conhecimento de sua é-

poca acerca da natureza dos objetos históricos e culturais. Par-

ticularmente enfrentava com argumentos mais robustos a tese 

positivista que postulava um enfrentamento dos objetos histó-

ricos e culturais da mesma maneira como se fazia com os obje-

tos das ciências físicas e naturais. A posição de Mannheim é 

bastante clara quanto à especificidade da natureza dos objetos 

históricos e culturais, cabendo a eles um enfrentamento meto-

dológico específico (como dissemos anteriormente, Mannheim 

desenvolve o método documentário), dado que entre o sujeito 
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observador e o objeto observado existem relações que não se 

encontram na relação entre o sujeito que busca observar obje-

tos físicos e naturais e tais objetos.  

Mannheim reforça o argumento de que a forma ideo-

lógica particular “(...) se limita a indicar, em todas as ocasiões, 

as inter-relações entre o ponto-de-vista intelectual sustentado 

e a posição social ocupada” (1972: 104), apontando para o re-

lativismo do conhecimento de objetos históricos e culturais. No 

nível da Teoria do Conhecimento, Mannheim denomina este re-

lativismo como uma abordagem não valorativa, limitando-se a 

descrever os vínculos existenciais presentes no processo de 

produção social do pensamento. Contudo, a sua Sociologia do 

Conhecimento pressupõe um avanço em relação a este relati-

vismo, o qual Mannheim denomina como relacionismo: 

A segunda abordagem possível, no entanto, é se 
combinar esta análise não-valorativa com uma 
epistemologia definida. Do ângulo desta segunda 
abordagem, existem duas soluções distintas e se-
paradas para o problema referente ao que con-
siste um conhecimento fidedigno – uma das so-
luções pode ser denominada relacionismo, e a ou-
tra relativismo. (Mannheim, 1972: 104) 
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A abordagem relacionista consiste em identificar as 

relações existenciais entre o sujeito conhecedor e o conhe-

cimento por ele produzido, nas suas dimensões teórico-epis-

temológicas e política. A fidedignidade do conhecimento, para 

a abordagem relativista, consiste em verificar o grau de proxi-

midade ou de afastamento dos conhecimentos produzidos so-

cialmente em relação à realidade. Contudo, Mannheim diz que 

a abordagem relacionista supera a relativista justamente pelo 

grau de relativização dinâmico de todos os conhecimentos, 

estruturas de pensamento, formas de pensamento e Weltan-

schauung, de todos os indivíduos e grupos em interação social, 

e não somente aqueles dos oponentes. Tal formulação de 

Mannheim estabelece uma distinção dentro do próprio con-

ceito de ideologia total¸ definindo como ideologia total restrita 

aquela que coloca sob suspeição somente elementos (estru-

turas de pensamento, formas de pensamento, Weltanschau-

ung) do oponente, e como ideologia total genérica aquela que 

coloca todos os conhecimentos, estruturas de pensamento, for-

mas de pensamento, Weltanschauung, sob suspeição, tanto 

aqueles dos oponentes como os seus próprios. 
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A abordagem relacionista eleva, portanto, ao grau má-

ximo, a análise situacional da produção social do conhecimento 

e da ação social. Ao captar a dinâmica da interação dos indiví-

duos e dos grupos sociais, Mannheim parte do pressuposto de 

que os indivíduos existem socialmente e que interagem entre 

si, orientando as suas ações no sentido de disputar por legiti-

midade (simbólica, no plano do conhecimento, e política, no 

plano da ação). Todavia, ao optar por uma ontologia social que 

se sustenta na noção do conflito, Mannheim deduz que, ao se 

constituir como um tipo de conhecimento dominante (ou seja, 

ao vencer a disputa simbólica e política), fundam-se automati-

camente outros tipos de conhecimento que não serão do-

minantes. Tomando-se agora os conhecimentos sociais já pro-

duzidos (admitindo-se, portanto, como já efetuado o processo 

de produção social de conhecimentos), podemos representar 

esquematicamente a dinâmica da interação social dos indiví-

duos e dos grupos a partir da forma como os mesmos cons-

tituem suas identidades – individuais e coletivas – o que, em 

última instância, pode ser representado através da forma como 

os indivíduos e os grupos situam-se em relação aos conheci-
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mentos produzidos socialmente e à dinâmica inerente a esta 

produção social dos conhecimentos (a qual fundará um deles 

como conhecimento de tipo dominante e os demais como 

conhecimentos de tipo não dominante). Tal configuração 

social, que toma como referencial os tipos de conhecimento 

socialmente produzidos, pode ser representada esquematica-

mente da seguinte maneira: 

 

Figura 7 - Interação social dos conhecimentos "dominante" e "não 
dominantes". 
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A partir desta configuração social, conforme apre-

sentado na Figura 7 acima, Mannheim classifica os conhe-

cimentos (dominante e não dominante), num primeiro nível 

analítico, em dois tipos básicos: o primeiro deles, constituído 

pelo conhecimento de tipo dominante, é denominado por 

Mannheim como sendo de tipo ideológico, o que implica que 

este é o tipo de conhecimento que define majoritariamente “o 

que é” a realidade social, e torna-se o referencial através do 

qual os “desvios” em relação à realidade serão avaliados nos 

demais conhecimentos não dominantes. Ainda neste primeiro 

nível analítico, todos os conhecimentos não dominantes são 

classificados num segundo grupo como sendo de tipo utópicos. 

O potencial teórico-epistemológico do conhecimento de tipo 

ideológico consiste em poder definir o que é a realidade, e o 

seu potencial político consiste em mobilizar a ação dos indi-

víduos a ele relacionados num tipo de ação social conservan-

tista, que busque preservar a configuração social existente. 

Este é o tratamento que Mannheim oferece para o tipo de 

conhecimento dominante num dado período (vale ressaltar 

que sua análise situacional especifica o lugar e o tempo em que 
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opera). Contudo, a classificação como utópicos a todos os 

demais tipos de conhecimentos não dominantes ainda é con-

siderada muito genérica, não permitindo captar as diversas 

nuances existentes entre eles. Podemos representar esquema-

ticamente tal configuração social da seguinte maneira: 

 

Figura 8 - Primeiro nível de análise dos conhecimentos como "ideológicos" 
e "utópicos". 

 

 

 

Um conhecimento é, portanto, considerado dominante, 

quando o grupo social que é o seu portador vence a disputa 
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simbólica e política com os demais grupos. Isto pressupõe a 

possibilidade de mobilidade dos grupos sociais, ou seja, para 

que um grupo se torne dominante, foi preciso alijar desta po-

sição de dominação um outro grupo, e desloca-lo para o es-

paço mais amplo dos “grupos não dominantes”. Dentro deste 

espectro maior de compreensão e classificação dos conhe-

cimentos dos grupos dominante e não dominantes, Mannheim 

identifica, através de sua análise situacional, três formas carac-

terísticas de indivíduos e grupos se posicionarem socialmente 

(epistemológica e politicamente).  

A primeira delas é por ele denominada como con-

servantista, que inclui os conhecimentos do grupo dominante e 

os conhecimentos de alguns grupos não dominantes que, 

apesar de não fazerem parte do grupo dominante, compar-

tilham da visão de mundo deste, não entrando em interação 

conflituosa com ele. Os outros dois tipos de conhecimentos 

não dominantes, portanto, entram em oposição com o grupo 

dominante, mas de formas completamente distintas. 

A segunda forma é denominada como reacionária, in-

cluindo os conhecimentos de grupos não dominantes, mas que 
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já foram dominantes anteriormente – ou que, ainda que não 

tenham sido dominantes, compartilham da visão de mundo 

destes – e que agora encontram-se fora desta posição, não 

compactuando com a visão de mundo do atual grupo 

dominante (neste aspecto distingue-se também dos conser-

vantistas, que são não dominantes mas que compactuam com 

a visão de mundo do grupo dominante), orientando a sua ação 

social no sentido de oposição em relação ao grupo dominante 

com o objetivo de trazer de volta a configuração social (episte-

mológica e política) existente anteriormente, na qual eles pró-

prios constituíam o grupo dominante. Esta forma se contrapõe 

ao grupo dominante, mas a sua ação social orienta-se na busca 

pelo retorno ao passado.  

Quanto à terceira forma, denominada como progres-

sista, inclui os conhecimentos de grupos não dominantes, os 

quais não compactuam com a visão de mundo do grupo do-

minante (neste sentido diferenciam-se dos conservantistas e 

aproximam-se dos reacionários) mas não orientam a sua ação 

social em busca de um retorno ao passado (diferenciando-se, 

neste aspecto, tanto dos conservantistas quanto dos reacio-
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nários), e tendo como meta empurrar a história para a frente, 

para um tipo de configuração social (epistemológica e política) 

ainda não existente – nem no presente e nem no passado.  

Tal maneira de compreender a dinâmica dos grupos so-

ciais, de acordo com uma orientação que toma como refe-

rência as suas próprias filosofias da história, permite a Mann-

heim compreender a configuração social num segundo nível 

analítico, mais refinado que o anterior, ao permitir distinguir as 

nuances existentes entre os conhecimentos dos grupos sociais 

não dominantes – as quais implicam em posicionamentos epis-

temológicos e políticos diametralmente opostos entre si – per-

mitindo, por sua vez, compreender de forma mais dilatada não 

somente a configuração social como a própria dinâmica de in-

teração social dos indivíduos e dos grupos. Podemos repre-

sentar esquematicamente este segundo nível analítico da se-

guinte maneira: 
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Figura 9 - Segundo nível de análise dos conhecimentos como "ideológicos" 
(conservantistas) e "utópicos" (reacionários ou progressistas). 

 

 

 

 Neste sentido a Sociologia do Conhecimento de Karl 

Mannheim possuía, de acordo com Kettler et al, três grandes 

dimensões (teóricas, epistemológicas, metodológicas) com 

profundas implicações sociais e políticas: 

1) A sociologia do conhecimento como moda-
lidade pedagógica, mas também política, de 
chegar ao encontro das demais forças que 
constituem o mundo político, e de atuar sobre 
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elas, ao servir como força mediadora capaz de 
reorientar a todos os participantes vitais no 
processo político e de gerar a síntese que torna 
possível o “passo seguinte” na série sucessiva 
de atividades humanas que possuem valor 
intrínseco; 

2) A sociologia do conhecimento como instru-
mento de ilustração, relacionada com o pro-
cesso dual de racionalização e individualização 
descoberto por Max Weber, e equiparável à 
psicanálise, ao ajudar aos homens e mulheres 
livres a realizarem eleições racionais e respon-
sáveis, por sua capacidade de libertá-los da 
submissão a forças ocultas que não podem 
controlar por não poderem reconhece-las, e ao 
permitir-lhes calcular realisticamente as conse-
quências de seus atos;  

3) A sociologia do conhecimento como arma con-
tra os mitos prevalecentes e como método pa-
ra eliminar o preconceito das ciências sociais, 
de modo que possa dominar os problemas pú-
blicos fundamentais da época e servir de guia 
para uma conduta política conveniente. 
(Kettler et al, 1989: 52) 

 Como salientam Kettler et al (1989) a primeira di-

mensão está mais vinculada aos aspectos teórico-epistemo-

lógicos da Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim, pre-

valecendo em sua obra até o ano de 1932, sendo que a se-

gunda e a terceira das dimensões acima indicadas, encontram-



Aspectos teóricos da Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim ∞ Thiago Mazucato 

92 
 

se mais diretamente vinculadas às consequências políticas da 

ação social, predominando nas reflexões de Mannheim poste-

riores ao seu exílio da Alemanha em 1933 pelo regime nazista 

(Kettler et al, 1989: 52). 

Por fim, resta ainda um último aspecto, porém de 

grande importância, sobre a Sociologia do Conhecimento de 

Mannheim, justamente aquele vinculado às últimas duas di-

mensões apontadas acima. Ao propor a análise situacional co-

mo forma de superar o impasse gerado pelo relativismo, a so-

lução relacionista de Mannheim encontrou ainda um obstá-

culo. Lembremos que um dos pontos fortes de sua ontologia 

do pensamento consistia em afirmar que os indivíduos não 

apenas pensam isoladamente, mas sim que pensam social-

mente, o que significa que todos os indivíduos estão situados 

existencialmente em grupos sociais. Portanto, ainda que fosse 

possível conceber a existência de uma solução relacionista 

(principalmente na dimensão política, em que os conheci-

mentos seriam definidos a partir da configuração social tomada 

pela dinâmica dos diversos grupos), não existia ainda a figura 

do sujeito epistêmico capaz de operacionaliza-la, dado que to-
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dos os indivíduos estavam imersos nos interesses dos diversos 

grupos sociais.  

Para superar tal impasse Mannheim dirá que existe, 

sim, um tipo de indivíduo que, ainda que esteja vinculado exis-

tencialmente a determinados grupos sociais, possuindo, por-

tanto, os seus próprios interesses individuais e coletivos, devi-

do a uma condição muito específica de treinamento intelec-

tual, tais indivíduos seriam capazes de compreender a rea-

lidade social (a configuração social e os mais diversos interes-

ses que configuram as ações sociais dos indivíduos e dos gru-

pos) para além dos limites impostos pelas vinculações existen-

ciais a que eles próprios estavam submetidos. Estes indivíduos 

são designados por Mannheim como intelectuais, ou seja, co-

mo sendo os sujeitos socialmente capacitados para a com-

preensão da realidade (epistemológica, social e política) para 

além dos interesses dos grupos a que eles próprios estavam 

existencialmente vinculados24. De acordo com Kettler et al: 

                                                           
24 “Esta línea de argumentación convierte a la sociología del conocimiento en el 
vehículo para generar y hacer politicamente eficaz un conocimiento social  general, 
que sintetice lo que las ideologias sólo han visto parcialmente” (Kettler et al, 1989: 
109). 
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Mannheim não sugeria que os intelectuais pu-
dessem ou devessem buscar o poder político para 
si mesmos, ou que devessem sequer tentar gerar 
um novo curso distintivo para o desenvolvimento 
social. A missão especial dos intelectuais, segundo 
a entendia Mannheim, era a de atuar em favor da 
"síntese”: cultivar uma vida política na qual “o 
passo seguinte” na linha de desenvolvimento his-
toricamente condicionada possa ser dado com um 
mínimo de perda para as antigas realizações da 
cultura e uma captação máxima de todas as ener-
gias sociais. Dito de outra maneira, teriam que 
levar a cabo o que a ideologia liberal havia soli-
citado para o mercado de ideias e para o par-
lamento, salvo o fato de que teriam que com-
preender e demonstrar o que deveria ser feito 
para esta finalidade, em um mundo mais com-
plexo, irracional e ativista do que aquele que 
projetara o liberalismo. (Kettler et al, 1989: 109 – 
tradução nossa) 

 

Considerações Finais 

 

A Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim 

atribui, portanto, aos intelectuais, uma função epistemológica 

e política de extrema importância na sociedade, conformando-

se num grupo social que, por sua própria natureza, constitui o 
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que Mannheim denomina como intelligentsia – termo que ele 

próprio atribui originariamente a Alfred Weber, importante so-

ciólogo da cultura e irmão de Max Weber – e cujo potencial po-

lítico (o de formar um repositório intelectual para toda a so-

ciedade) consiste em tornar possível a síntese social do movi-

mento da história, tendo para a sua Sociologia do Conheci-

mento uma importância semelhante àquela que a categoria 

“classe social” teve para a teoria social de Karl Marx. 
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Luís de Gusmão2 

 

 

 

Introdução 

 

Em Ideologia e Utopia, Mannheim, antecipando em dé-

cadas tendências da epistemologia e da Sociologia do Conhe-

cimento mais recentes3, vai censurar uma reflexão epistemo-

                                                           
1 Este capítulo fora publicado inicialmente como artigo na Revista Sociedade e 
Estado (UnB), v. 26, n. 01, 2011. 

2 Luís de Gusmão é professor do Departamento de Sociologia da Universidade de 
Brasília (UnB). 

3 Essas tendências apontam no sentido de um abandono crescente do ponto de 
vista normativo, preocupado com a justificação do conhecimento humano como 
base em critérios universais de cientificidade, em favor de abordagens mais em-
píricas, ancoradas nas contribuições das ciências particulares e voltadas, priori-
tariamente, para a explicação causal e/ou funcional desse conhecimento. Nessa 
perspectiva, a epistemologia assume o status de uma disciplina empírica e já não 
se distingue essencialmente das ciências empíricas particulares. Essa mudança de 
assunto, essa preocupação em fazer da epistemologia um empreendimento em-
pírico e não mais normativo, representa uma das principais contribuições da obra 
de Thomas Kuhn, cujo impacto foi, vale a pena lembrar, enorme no âmbito da 
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lógica normativa e apriorística que insistia em ignorar o “pro-

blema de como os homens realmente pensam” nos contextos 

concretos da vida cotidiana, problema esse, contudo, iniludível 

numa investigação empírica acerca do conhecimento humano. 

Segundo ele, os epistemólogos erravam ao identificar o conhe-

cimento tal como o concebiam – o produto lógico-linguístico 

de um sujeito epistêmico abstrato, isolado, desvinculado de 

qualquer situação existencial – como a única forma possível do 

conhecimento confiável, desqualificando, assim, aqueles mo-

dos de pensamento que resultavam da vida social, nasciam das 

práticas e para as práticas desenvolvidas no âmbito dessa vida. 

Mannheim concede aos epistemólogos – uma conces-

são que soaria inaceitável aos defensores do chamado progra-

ma forte de Sociologia do Conhecimento4 – ser, de fato, pos-

                                                                                                                           
Sociologia do Conhecimento mais recente (ver Barnes: 1986). O ponto de vista 
normativo, na sua expressão mais estridente, mais maçante, pode ser encontrado, 
por sua vez, na obra de Popper e de sua escola, autores nos quais a Teoria da 
Ciência aparece claramente como uma província da filosofia moral. Para um 
instrutivo confronto entre esses dois pontos de vista, ver Imre Lakatos e Alan 
Musgrave: A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento, São Paulo: Cultrix: Ed. 
Da Universidade de São Paulo. 

4 O programa forte da Sociologia do Conhecimento, elaborado por sociólogos da 
Unidade de Estudos da Ciência da Universidade de Edimburgo, em particular por 
Barry Barnes e David Bloor, representou uma tentativa de naturalização da 
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sível encontrar um saber no qual buscaríamos em vão as mar-

cas distintivas de um mundo social particular, um saber des-

tituído, nesse sentido, de raízes sociais e ativistas, expressão, 

na verdade, de um “ponto de vista de nenhum lugar”, na for-

mulação tão sugestiva de Thomas Nagel. Tal saber não cons-

tituía, portanto, concede Mannheim, uma inconvencionice filo-

sófica, pura ficção normativa cuja única função seria propor-

cionar um padrão transcendental com base no qual uma epis-

temologia normativa e apriorística, cada vez mais distanciada 

das ciências empíricas particulares, decidia taxativamente acer-

ca daquilo que devia ou não contar como conhecimento racio-

nal. Mannheim não vai tão longe assim em sua crítica da re-

                                                                                                                           
epistemologia com base na análise sociológica, tentativa esta que pretendia deixar 
para trás o ponto de vista normativo e apriorístico da velha epistemologia. Nessa 
perspectiva, não apenas os erros mas também os acertos da investigação científica 
deviam ser explicados sociologicamente. Sendo assim, já não havia lugar para 
essa velha epistemologia. Numa aberta ruptura com a Sociologia do Conhecimento 
mais tradicional, exemplarmente representada nos estudos de Merton sobre a 
ciência, os porta-vozes do programa forte vão se recusar a uma divisão de tarefas 
com os epistemólogos normativos, divisão na qual caberia aos últimos a explicação 
do sucesso da investigação científica, concebido aqui como triunfo da razão 
universal, e aos sociólogos tão somente o inventário dos fatores “externos” que 
vieram obstacularizar, em circunstâncias particulares, esse triunfo. Com isso, a 
Sociologia do Conhecimento vai convergir com as ideias de Quine e Kuhn no 
sentido de conceber a reflexão epistemológica como um empreendimento 
essencialmente empírico. Para uma crítica desse programa de pesquisas, ver 
Laudan (1981), e para uma crítica dessa crítica, ver Bloor (1981). 
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flexão epistemológica! O conhecimento tal como os episte-

mólogos o concebiam, admite ele, de fato existia. Contudo, 

prossegue Mannheim, esse conhecimento só podia ser encon-

trado em campos especiais da investigação científica, nas ciên-

cias naturais e exatas, não esgotando, portanto, o universo do 

conhecimento humano confiável. Cabia incluir também, nesse 

universo, aquele saber existencialmente condicionado, pers-

pectivista, ligado à ação, do qual os indivíduos (aí se incluindo 

os epistemólogos!) sempre se valiam quando precisavam to-

mar decisões práticas nos contextos da vida coletiva. Não havia 

razão para excluí-lo, não havia razão para estabelecer uma dis-

tinção total, exclusiva, entre tal saber e aquilo que admitíamos 

como conhecimento confiável. O saber formal, abstrato, de-

senraizado, cuja expressão mais acabada podia ser encontrada 

nas ciências naturais e exatas, não constituía, ao contrário do 

que sugeria a reflexão epistemológica, todo o conhecimento 

humano possível. 
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Contra os epistemólogos de seu tempo5, mas também, 

em larga medida, contra a teoria da ideologia em Marx, que 

insistiam em vincular o erro intelectual, a cegueira ideológica, 

na linguagem marxista, à influência negativa das situações exis-

tenciais no mundo das ideias, Mannheim vai afirmar a possi-

bilidade do conhecimento objetivo existencialmente enraizado. 

A compreensão dessa possibilidade resultaria, por sua vez, de 

avanços da investigação social que tinham em Marx o seu pon-

to de partida. Vejamos isso mais de perto. 

 

Marx e a Sociologia do Conhecimento 

 

Segundo Mannheim, um conjunto de circunstâncias 

sociais, políticas e intelectuais, associadas ao advento do 

mundo moderno, tais como a ascensão das classes médias, a 

democratização do sistema político e o colapso do monopólio 

intelectual da Igreja, tão acentuado no mundo medieval, havia 

tornado cada vez mais visível o fenômeno do condicionamento 

                                                           
5 Mannheim, nessa crítica, não costuma citar autores e textos particulares, mas 
parece ter em mente, em algumas passagens, o chamado empirismo lógico. Para 
uma exposição clássica das teses dessa escola filosófica, ver Ayer (1946). 
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social das ideias: pontos de vista divergentes, mas com igual 

pretensão de validade, passavam a ser sustentados pelos dis-

tintos grupos sociais, e tais divergências intelectuais, longe de 

soarem independentes das acirradas lutas econômicas e polí-

ticas nas quais esses grupos se envolviam, ali encontravam, na 

realidade, as suas raízes mais profundas. Em outras palavras, 

no embate das ideias ecoavam diferenças e antagonismos ex-

trateóricos, existenciais. 

A teoria marxista da ideologia representava um lúcido e 

pioneiro reconhecimento desse fenômeno. Com efeito, Marx 

tinha sublinhado acertadamente as raízes sociais e ativistas de 

determinadas doutrinas filosóficas, econômicas e políticas de 

seu tempo, revelando o quanto tais doutrinas, longe de ha-

bitarem um platônico (ou popperiano!) mundo das “ideias em 

si”, expressavam, na verdade, pontos de vista particulares de 

classes sociais particulares. 

Assim, por exemplo, em A Ideologia Alemã, obra se-

minal no desenvolvimento da moderna Sociologia do Conhe-

cimento, Marx vai sugerir, esta é a hipótese central do livro, 
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uma conexão, no mesmo passo causal e funcional6, entre as 

ideias filosóficas de autores como Bruno Bauer e Max Stirner, 

os jovens hegelianos contra os quais asperamente polemiza, e 

as condições sociais e políticas da Alemanha nos anos 40 do sé-

culo XIX: o gosto por abstrações vazias, destituídas de qualquer 

conteúdo empírico, a inclinação especulativa, a ausência com-

pleta de um sentido de realidade, a incapacidade, em suma, de 

ver as coisas como elas realmente são, tão acentuada na refle-

xão filosófica dos jovens hegelianos, expressaria, na verdade, a 

miséria da sociedade alemã dessa época, mais exatamente de 

sua burguesia: esta, num contraste vivo com sua congênere 

francesa, protagonista de uma revolução exemplar, não se re-

velava capaz de promover as mudanças sociais e políticas ne-

cessárias à consolidação de seu domínio de classe, pois abria 

mão, temerosa do avanço das massas, da revolução burguesa, 

renunciava ao poder político direto, conciliava vergonho-

samente com o passado feudal, obstacularizando assim o pro-

gresso social. 

                                                           
6 A presença de explicações funcionais em Marx foi lucidamente sublinhada pelo 
chamado marxismo analítico, de longe a mais sensata, a menos obscurantista 
interpretação da obra marxiana. 
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A Alemanha atrasada, retardatária numa era de Re-

voluções, assustada com os desafios formidáveis colocados pe-

lo curso da história, produzia, assevera Marx, uma filosofia 

complacente com o presente, pseudocrítica, escapista. Para os 

filósofos, a Alemanha se encontrava então às voltas com uma 

revolução grandiosa, sem precedentes, uma revolução diante 

da qual as jornadas francesas de 1789 não passavam de brin-

cadeiras de criança. Portanto, sugeriam eles, as coisas corriam 

muito bem no mundo alemão! Contudo, prossegue Marx, tal 

revolução não passava, na verdade, de uma fantasia filosófica, 

pois, longe de envolver, como fora o caso na França, as classes 

sociais numa luta real, longe de implicar mudanças reais nas re-

lações entre os homens, resumia-se numa disputa estridente 

entre fraseologias rivais – os conflitos no interior da escola de 

Hegel, contrapondo jovens a velhos hegelianos –, numa ta-

garelice filosófica vazia que deixava intocada a sociedade ale-

mã, servindo tão somente para desviar a atenção dos graves e 

inescapáveis problemas colocados para essa sociedade. 

Nesse sentido, os filósofos, os ideólogos, como Marx os 

denomina, traduziam numa linguagem obscura, pedante, no 
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jargão hegeliano, a incapacidade do burguês alemão de en-

carar a realidade, de responder aos desafios do presente, le-

vando a cabo mudanças sociais e políticas cada dia mais ina-

diáveis. Os jovens hegelianos, conclui Marx, falam da neces-

sidade de substituírem a “consciência atual” por uma cons-

ciência filosófica “crítica”, mas, na verdade, são os maiores 

conservadores, pois “não é lutando contra a fraseologia de um 

mundo que se luta contra o mundo que realmente existe” 

(Marx, s/d: 17). O significado objetivo do que se passava no 

mundo intelectual alemão dessa época devia ser buscado, 

assim, fora desse mundo, devia ser buscado nas condições so-

ciais e políticas concretas da sociedade alemã de então. 

Marx, contudo, observa Mannheim, não levara esse lú-

cido reconhecimento da determinação social do epistêmico às 

últimas consequências, pois se limitara a pensa-la em termos 

de uma sociologia do erro. Com efeito, para Marx, as formas 

de pensamento socialmente condicionadas ou ideológicas, co-

mo prefere chamar, constituíam uma falsa consciência, uma 

imagem distorcida das coisas, objetivamente comprometida 

com estruturas de dominação econômicas e políticas, não 
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conhecimento confiável acerca do mundo social. É nesses ter-

mos que Marx pensa a determinação social das ideias. Assim, 

soa compreensível o fato de que jamais tenha situado o 

conhecimento científico, aí se incluindo a sua própria obra – é 

assim que ele a percebe –, na superestrutura ideológica do 

mundo social. Com isso, Marx acaba reduzindo a análise so-

ciológica das raízes pré-teóricas, existenciais, do conhecimento 

humano à denúncia da presença intelectualmente destrutiva 

dos interesses sociais e políticos na produção desse conhe-

cimento. Do ponto de vista marxista, com efeito, a revelação 

dessa presença implicava invariavelmente a desqualificação in-

telectual. Desse modo, Marx permanece ainda muito próximo 

da reflexão epistemológica tradicional ao associar o erro ao en-

raizamento sócio-histórico da vida intelectual. 

Contudo, o andamento subsequente da investigação 

sociológica, assegura Mannheim, vai deixar para trás as limi-

tações da teoria marxista da ideologia, com base num duplo 

passo, a saber: 1) ampliando a hipótese relativa à deter-

minação existencial das ideias, de modo a incluir, nos domínios 

dessa determinação, o conjunto do conhecimento social, aí se 
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incluindo o marxismo e os desenvolvimentos posteriores da 

Sociologia do Conhecimento, que adquiria assim uma di-

mensão autorreflexiva – em Ideologia e Utopia, por exemplo, 

Mannheim vai estabelecer as circunstâncias sócio-históricas 

que tornarão possível essa sociologia; 2) dissociando tal de-

terminação da inevitabilidade do erro intelectual e, em de-

corrência disso, acolhendo a possibilidade do conhecimento 

objetivo socialmente enraizado. 

Nessa perspectiva, a elucidação das raízes sociais e ati-

vistas de um determinado ponto de vista já não implicava ne-

cessariamente a sua desqualificação intelectual: o saber do 

qual se valiam os seres humanos nos contextos concretos da 

vida cotidiana trazia, cabia reconhecer, as marcas desses con-

textos, mas não soava plausível reduzi-lo, em razão disso, a 

mistificações ideológicas. 

A Sociologia do Conhecimento deixava Marx para trás 

ao revelar a universalidade desse condicionamento existencial 

das “interpretações da realidade social” e ao dissocia-lo da ce-

gueira ideológica comprometida com a preservação de estru-

turas de dominação. A Sociologia do Conhecimento vinha su-
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blinhar a existência de formas de pensamento indissolu-

velmente ligadas aos contextos da ação, eficientes e indis-

pensáveis nesses contextos, formas de pensamento essas que 

já não cabiam no conceito marxiano de ideologia. 

 

Da Filosofia da História à Sociologia do 

Conhecimento como ciência empírica 
 

Mas esses avanços teóricos da investigação sociológica 

não se mostravam compatíveis, alerta Mannheim, com a ideia 

de conhecimento objetivo da velha epistemologia. Mais ainda: 

não soavam sequer possíveis à luz dessa ideia! Na perspectiva 

dos epistemólogos, a conquista da objetividade implicava a 

mais completa eliminação das características particulares, es-

pecíficas, do sujeito epistêmico, aí se incluindo, naturalmente, 

todas aquelas que resultavam de sua inserção num dado mun-

do social: no produto lógico-linguístico, admitido como conhe-

cimento objetivo, tais características simplesmente deviam de-

saparecer! Caso isso não ocorresse, a almejada objetividade es-

taria seriamente comprometida. Do ponto de vista dos episte-

mólogos, a ideia de um conhecimento, no mesmo passo, obje-
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tivo e existencialmente situado, soava absurda, inaceitável. 

Portanto, o confronto com a Sociologia do Conhecimento pare-

cia realmente inevitável. 

Ora, argumenta Mannheim, como a reflexão episte-

mológica, longe de ser independente dos progressos realizados 

no âmbito das ciências empíricas particulares, como sugeria a 

ambição fundacionista dos epistemólogos, dele dependia, a 

mencionada incompatibilidade colocava a necessidade inilu-

dível de uma revisão do conceito vigente, tão central na refle-

xão epistemológica, de objetividade. As descobertas empíricas 

da Sociologia do Conhecimento não precisavam ser legitimadas 

por uma epistemologia desenvolvida numa época em que tais 

descobertas não haviam sido feitas. A relação inversa na reali-

dade se impunha: cabia à epistemologia atualizar-se, ajustar-se 

às novas evidências empíricas disponíveis, com elas tornar-se 

compatível. Sendo assim, assevera Mannheim, a Sociologia do 

Conhecimento implicava uma salutar e bem-vinda renovação 

da reflexão epistemológica (ver Mannheim, 1982: 90, 309-10). 

Não seria, talvez, exagerado dizer que a Sociologia do 

Conhecimento de Mannheim consiste, em larga medida, numa 
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verdadeira cruzada na qual o infiel aparece na figura de uma 

epistemologia supostamente caduca, prisioneira que é de uma 

concepção de conhecimento objetivo demasiado restritiva e 

excludente, fruto da eleição, compreensível mas indébita, de 

um tipo particular de conhecimento – aquele encontrado ape-

nas nas matemáticas e nas ciências naturais – como o ideal ex-

clusivo e supremo de todo o conhecimento confiável. Ao rejei-

tar tal epistemologia, Mannheim vai reivindicar o direito da in-

vestigação social empiricamente orientada de prosseguir no 

seu caminho sem ser importunada por um despropositado ve-

to filosófico. Com isso, Mannheim se coloca na posição de por-

ta-voz de uma disciplina empírica, a saber, a Sociologia do 

Conhecimento, cujas descobertas empíricas estariam sendo 

desautorizadas por uma epistemologia dogmática, aferrada ao 

passado intelectual, incapaz de aprender com os avanços da 

investigação científica. 

A polêmica de Mannheim com os epistemólogos passa, 

vale a pena sublinhar, por duas etapas distintas: numa primeira 

etapa, muito bem representada no ensaio “Gênese e natureza 

do historicismo”, ele vai censurá-los com base numa Filosofia 



A Crítica da Epistemologia na Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim ∞ Luís de Gusmão 

115 
 

da História (o historicismo) acolhida, nesse momento, em ter-

mos que lembram o elogio do marxismo em Sartre: tratava-se 

de uma visão de mundo incontornável dos tempos modernos, 

uma “força intelectual de extraordinário significado” com a 

qual todos nós teríamos que nos haver, quiséssemos ou não. 

Na contramão dessa filosofia, à qual devíamos a compreensão 

da historicidade inescapável do conjunto dos fenômenos so-

ciais, aí se incluindo o mundo das ideias, os epistemólogos, pri-

sioneiros de uma “filosofia estática da razão”, não teriam se 

dado conta da dimensão histórica, dinâmica, mutável, do en-

tendimento humano, não teriam percebido o quanto as cate-

gorias mais gerais desse entendimento variavam, tanto na for-

ma como no conteúdo, ao longo da história intelectual, não ca-

bendo, portanto, concebê-las em termos absolutos. Os epis-

temólogos, legítimos herdeiros da tradição iluminista, insistiam 

numa concepção sócio-historicamente desenraizada, supra-

temporal, da racionalidade humana, mas tal concepção, na ver-

dade, resultava ela própria de uma época, e de uma época que 

ficava para trás.  
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Nessa etapa, a crítica da epistemologia levada a cabo 

por Mannheim é completamente tributária da aceitação entu-

siástica da Filosofia da História, do historicismo (em Mannheim 

esses termos parecem intercambiáveis), concebido aqui como 

uma “metafísica dinâmica” sintonizada com a modernidade. 

Nesse sentido, tal crítica vai consistir num embate filosófico, 

numa disputa acirrada entre duas filosofias rivais – epistemo-

logia vs historicismo – para saber qual delas merecia o status 

de “ciência fundamental” de todo conhecimento humano. 

Mannheim, naturalmente, não alimentava qualquer dúvida 

acerca do desfecho desse embate. É ele quem escreve: “o lu-

gar da epistemologia como ciência fundamental será ocupado 

pela Filosofia da História como uma metafísica dinâmica” 

(Mannheim, s/d: 151). Por outro lado, vale a pena observar, a 

legitimidade da investigação sociológica parece derivar aqui da 

sua compatibilidade com as lições dessa Filosofia da História, 

pois, para Mannheim, nesse momento, “a sociologia é apenas 

uma daquelas esferas que, dominadas de forma crescente pelo 

princípio do historicismo, refletem com mais fidelidade nossa 

nova orientação na vida” (p. 138). Nessa perspectiva, os epis-
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temólogos aparecem como uns insensatos, indivíduos inca-

pazes de entrar em sintonia com essa “nova orientação na vi-

da”. 

Contudo, em Ideologia e Utopia e nos ensaios reunidos 

em Sociologia da Cultura, obras posteriores ao mencionado es-

tudo sobre o historicismo (publicado originalmente em 1924), 

buscaríamos em vão qualquer elogio da Filosofia da História: as 

referências, quando aparecem, são todas negativas. Assim, por 

exemplo, discutindo no capítulo I de Sociologia da Cultura a 

importância vital, para a investigação sociológica, de reunir e 

sintetizar as contribuições dos estudos sociais especializados, 

Mannheim alerta para o risco de se relegar tal síntese “às ex-

temporaneidades dos filósofos da história” (Mannheim, 1974: 

8).  A rudeza desse alerta, tão contrastante com a atitude apo-

logética presente no ensaio sobre o historicismo, soa com-

preensível quando lembramos da importância da metodologia 

empiricista na obra de Mannheim: se as sínteses da Filosofia da 

História soam agora “extemporâneas”, inaceitáveis para a mo-

derna investigação social, isso se deve, sobretudo, ao fato de 

que não pertencem ao “reino da experiência verificável”, lugar 
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onde se situa essa investigação, vivendo antes “na atmosfera 

rarefeita da especulação”. 

A Filosofia da História aparece agora como uma refle-

xão especulativa, destituída de qualquer conteúdo empírico, 

desenvolvimento das “premissas volitivas” de seus autores, 

invencionice filosófica “cheia de personificações da história co-

mo uma força produtiva, um agente catalisador ou um poder 

inexorável”. Os filósofos da história pareciam conceber o movi-

mento histórico sem levar em conta aquilo que efetivamente 

se movia, sem referências aos contextos sociais concretos, às 

forças reais que ali atuavam, únicas responsáveis por tal mo-

vimento. Os filósofos da história tinham, na verdade, negli-

genciado a substância da história. Com isso, acabavam redu-

zindo a sociedade ao cenário passivo do curso preordenado 

dos acontecimentos históricos (pp. 20-1). Sendo assim, cabia à 

investigação social empiricamente orientada rejeitar, sim, as 

“extemporaneidades” desses filósofos. 

Em Sociologia da Cultura, Mannheim faz um balanço, 

tão lúcido quanto impiedoso, daqueles aspectos metodoló-

gicos das obras de Marx e Hegel nos quais ecoava uma filosofia 
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especulativa da história, aspectos esses incompatíveis, alerta 

ele, com os procedimentos usuais numa ciência empírica ge-

nuína. Após observar que esses procedimentos envolviam a co-

municabilidade, suposições partilhadas e critérios públicos de 

evidência, Mannheim conclui: 

Se o edifício conceitual de Hegel é uma teologia 
racional da ordem política e social de seu tempo, 
o de Marx é um cânone da Revolução (...) mas, 
nem o diagnóstico de Hegel nem o de Marx são 
produzidos de modo análogo ao utilizado pelos 
irmãos Grimm para detectar a família de línguas 
indo-europeias, ou por Mendeleiev para chegar à 
periodicidade dos elementos atômicos. Pelo con-
trário, as duas sínteses são versões plenamente 
desenvolvidas dos pontos de vista iniciais dos au-
tores. O caráter insustentável da presente ordem 
social é uma premissa volitiva do pensamento 
marxista, assim como a finalidade do Estado de 
1830 é um axioma do pensamento hegeliano. 
(Mannheim, 1974: 25) 

Mannheim reconhece, é bem verdade, as contribuições 

decisivas de Hegel e Marx para a gênese e o desenvolvimento 

da moderna investigação social. Não se trata, portanto, de re-

jeitá-los em bloco. Assim, por exemplo, a sugestão hegeliana 
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de que apenas o recuso a categorias mediatas, não redutíveis à 

observação direta do fenomênico, sempre atomística e frag-

mentária, possibilitaria uma visão integrada do mundo da cul-

tura, é acolhida por Mannheim como uma contribuição impor-

tante e duradoura das ciências sociais, algo que, infelizmente, 

escapava a um empirismo mais estreito (pp. 26-41). Marx, por 

sua vez, teria estabelecido os alicerces, como já vimos, de uma 

Sociologia do Conhecimento, ao sublinhar as raízes sócio-histó-

ricas das doutrinas econômicas e políticas de seu tempo. Con-

tudo, este é o ponto fundamental, tais contribuições soavam 

aceitáveis na medida, e apenas na medida, em que se reve-

lavam compatíveis com as severas exigências da pesquisa em-

pírica: utilizar categorias mediatas, assevera Mannheim, não 

significa “abandonar o reino da experiência verificável para en-

trar na atmosfera rarefeita da especulação, mas antes passar 

da visão subjetiva e fortuita à análise objetiva” (p. 26). O condi-

cionamento social das ideias, por sua vez, constituía, repete 

Mannheim à exaustão, um fato muito bem estabelecido no 

âmbito dos estudos empíricos do mundo social. 
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O adeus às ilusões da filosofia especulativa da história, 

resultante, deixem-nos repetir, da aceitação explícita de prin-

cípios metodológicos empiristas, é acompanhado, por outro 

lado, do enquadramento sociológico da investigação histórica. 

Mannheim continua sublinhando a relevância de uma abor-

dagem histórica do mundo das ideias ou, com mais abran-

gência, do mundo da cultura; continua afirmando a neces-

sidade de buscarmos as raízes sócio-históricas desse mundo. 

Contudo, tal abordagem agora é explicitamente colocada sob a 

égide da sociologia como conhecimento do geral. O que procu-

ramos, esclarece ele, “é uma iluminação sociológica da his-

tória”. Nesse Mannheim, como de resto, no conjunto da mo-

derna teoria social, com a exceção talvez do Weber de alguns 

textos metodológicos, as descrições do historiador (ou do et-

nógrafo), não importa o quanto exaustivas e rigorosas posam 

de fato ser, nunca bastam por si mesmas, nunca são suficientes 

na busca de uma compreensão científica dos fenômenos so-

ciais, pois tais descrições só ganham sua plena inteligibilidade à 

luz da sociologia como conhecimento do geral. Assim, cabia 

falar numa “iluminação sociológica da história”. Em Sociologia 
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da Cultura, essa subordinação do conhecimento histórico à 

teoria sociológica, uma subordinação, diga-se de passagem, 

talvez indissociável da própria ideia de sociologia, é formulada 

por Mannheim nos seguintes termos: 

A sociologia geral constitui um legítimo quadro de 
referência: em virtude de seu alcance geral, suas 
categorias têm precedência sobre as categorias da 
descrição histórica. Nesse nível, os fenômenos sin-
gulares da história são vistos como combinações 
particulares de tendências supra-históricas, como 
são observadas ao nível da sociologia geral. (p. 39) 

Com essa passagem progressiva de um Mannheim mais 

filosófico, entusiasta e paladino da Filosofia da História, con-

cebida como “ciência fundamental”, para o Mannheim soció-

logo empírico da cabeça aos pés de nossas últimas citações, 

um autor preocupado em fazer avançar uma ciência empírica 

da cultura, crítico impiedoso dos arroubos especulativos dos fi-

lósofos da história, da tutela, neles tão acentuada, de preo-

cupações extracognitivas, morais e políticas (as referidas pre-

missas volitivas) sobre a investigação social; com essa passa-

gem, deixem-nos repetir, vão estar dadas as condições de pos-
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sibilidade da segunda etapa da crítica da epistemologia acima 

sumariamente apresentada. 

O Mannheim sociólogo empírico já não censura os epis-

temólogos com base numa visão totalizante, filosófica, supra-

científica do curso da história universal (o historicismo); já não 

recorre, ao combate-los, a generalidades metafísicas acerca da 

historicidade última de todas as coisas, da mobilidade eterna e 

sempre estruturada do mundo dos homens, preferindo antes 

sublinhar o fosso que se instalara entre a reflexão epistemo-

lógica e descobertas empíricas bem estabelecidas no âmbito 

da moderna investigação social, no caso, aquelas relativas às 

raízes sociais e ativistas do conhecimento humano. 

Segundo Mannheim, tal fosso resultava do apego dos 

epistemólogos a uma concepção de conhecimento objetivo, 

que soava, como já vimos, completamente inadequada em fa-

ce das descobertas empíricas da Sociologia do Conhecimento. 

Os sociólogos tinham revelado, com base em pesquisas empí-

ricas, o condicionamento existencial de determinadas formas 

do conhecimento humano, a saber, aquelas de que se valem os 

indivíduos nos contextos concretos da vida coletiva. Na con-
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tramão dessas descobertas, os epistemólogos, porém, insis-

tiam em vincular a conquista da objetividade à produção de um 

tipo de conhecimento no qual não deveríamos encontrar ja-

mais as marcas de indivíduos (ou coletividades) particulares, si-

tuados em mundos particulares, um conhecimento resultante, 

na verdade, de procedimentos cognitivos genéricos e univer-

sais. Com isso, eles acabavam estabelecendo uma oposição ab-

surda entre o conhecimento objetivo, tal como o concebiam, e 

parcelas consideráveis do conhecimento humano, identificadas 

agora como um saber inexato, imperfeito, pré-científico (ver 

Mannheim, 1982: 30). Para Mannheim, tal situação colocava a 

necessidade de uma revisão da velha epistemologia, de modo 

a torna-la compatível com as novidades científicas em questão. 

Em Ideologia e Utopia, Mannheim formula essa necessidade 

nos seguintes termos: 

Não conseguiremos atingir uma psicologia e uma 
teoria do conhecimento adequadas enquanto nos-
sa epistemologia deixar, desde o início, de re-
conhecer o caráter social do conhecer, e não en-
carar o pensar individualizado apenas como um 
momento excepcional. (p. 59) 
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Caberia aos epistemólogos aprenderem com as ciências 

empíricas particulares, acompanharem as novidades ali apre-

sentadas, pois só assim ganhariam a necessária flexibilidade e 

abrangência7. Nas palavras de Mannheim: 

Somente através de um recurso constante aos 
procedimentos das ciências empíricas específicas 
podem os fundamentos epistemológicos torna-
rem-se suficientemente flexíveis e extensos para 
não somente sancionar as pretensões das formas 
mais antigas de conhecimento (sua finalidade 
original), mas igualmente as formas mais recentes. 
(p. 310) 

Semelhantes conclusões, todavia, pressupunham, vale a 

pena sublinhar, a passagem acima mencionada da filosofia es-

peculativa da história à Sociologia do Conhecimento como 

ciência empírica. Esta última pertencia por inteiro ao “reino da 

experiência verificável” e, nessa condição, possuía autonomia e 

precedência em relação a qualquer presumida “ciência funda-

                                                           
7 Para uma interessante discussão sobre as relações entre a epistemologia 
normativa e o conhecimento substantivo acerca do mundo oferecido pelas ciências 
empíricas, ver Laudan (1988) e Worrall (1989). Para uma tentativa de conciliar a 
naturalização da reflexão epistemológica com as tradicionais preocupações 
normativas dessa reflexão, ver Kitcher (1998) e Goldman (1998). 
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mental”. O erro dos epistemólogos foi exatamente não terem 

se dado conta desse fato, foi terem reivindicado para a refle-

xão epistemológica, numa verdadeira inversão da ordem natu-

ral das coisas, uma independência em face das ciências empí-

ricas particulares, na verdade, inexistente. 

Embora Mannheim não chegue a sustentar aberta-

mente a necessidade da eliminação pura e simples da reflexão 

epistemológica tradicional, não-empírica, normativa e justi-

ficacionista em favor de abordagens resolutamente natura-

listas (sociológicas ou não), científicas e não filosóficas, do 

conhecimento humano, sua polêmica com os epistemólgos 

parece apontar agora, em larga medida, nessa direção: a epis-

temologia renovada que resultaria, segundo ele, do reconhe-

cimento daquela dimensão existencial e ativista da vida in-

telectual, tão lucidamente sublinhada, desde Marx, por uma 

investigação social empiricamente orientada, já não guardaria 

muita semelhança com a velha epistemologia, uma disciplina 

filosófica com status quase transcendental, situada, de fato, 

fora e supostamente acima do mundo das ciências empíricas 

particulares, autoproclamada guardiã da razão universal. 
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Mannheim vai rejeitar categoricamente a possibilidade e a 

legitimidade de semelhante disciplina e, nessa rejeição, an-

tecipa em muitas décadas as abordagens naturalistas da epis-

temologia e da Sociologia do Conhecimento mais recentes. 

 

Sociologia da reflexão epistemológica 

 

Na cruzada que leva a cabo contra os epistemólogos de 

seu tempo, Mannheim não se limita a uma afirmação genérica 

acerca da precedência e autonomia das ciências empíricas par-

ticulares em face da reflexão epistemológica. Além disso, fe-

chando o cerco, ele busca o enquadramento sócio-histórico da 

epistemologia: esta disciplina, longe de situar-se acima de to-

das as culturas particulares (a suposta condição de possibili-

dade do conhecimento objetivo), resultaria, na realidade, de 

um conjunto de circunstâncias sociais e históricas específicas, 

delas seria uma expressão intelectual. Com isso, Mannheim 

procura incluir, na lista das provas empíricas disponíveis rela-

tivas ao condicionamento social das ideias, o exemplo da pró-

pria epistemologia! Contra as ilusões transcendentalistas dos 



A Crítica da Epistemologia na Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim ∞ Luís de Gusmão 

128 
 

epistemólogos, cabia incluí-la também, ao lado do pensamento 

social e político, no vasto universo das ideias existencialmente 

situadas. Vejamos isso mais de perto. 

A ideia geral de que a epistemologia, como de resto to-

da a reflexão filosófica, lança as suas “raízes e fundamento últi-

mo em solo pré-teórico”, atravessa a obra de Mannheim, po-

dendo ser encontrada tanto em sua fase mais filosófica como 

em seus últimos escritos. Com efeito, já no ensaio sobre o his-

toricismo (1924), localizamos referências às condições sócio-

históricas da “doutrina da autonomia da esfera teórica”, na 

qual estaria ancorada a reflexão epistemológica: tal doutrina, 

esclarece Mannheim, emerge apenas nos tempos modernos, 

como expressão intelectual de um determinado processo his-

tórico, a saber, o da autonomização progressiva das diferentes 

esferas da vida social, um fenômeno completamente ausente 

no mundo feudal que ficava para trás. Nas palavras de Mann-

heim: 

Como evidência de que os fundamentos da dou-
trina da autonomia da teoria são pré-teóricos, po-
demos mencionar de passagem que durante a 
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Idade Média a relação ancilar de subordinação 
que a filosofia e todas as outras teorias man-
tinham com a teologia e com a esfera religiosa 
existente por trás dela, era algo absolutamente 
acima de qualquer dúvida (...) é no Renascimento 
que as diferentes esferas da vida começam a se 
emancipar e atingem a autonomia da ação moral, 
da criação artística e do pensamento teórico. (p. 
149) 

Contudo, a sociologia da epistemologia realizada por 

Mannheim nesse ensaio ainda é demasiado sumária e inci-

piente, além de completamente tributária de uma filosofia es-

peculativa da história, mais tarde, como já vimos, rejeitada: 

Mannheim não discute ali, como fará em Ideologia e Utopia, 

teses epistemológicas específicas, tais como a distinção entre 

os contextos da descoberta e da justificação8, limitando-se a 

                                                           
8 Em Ideologia e Utopia, Mannheim rejeita a distinção radical, tão cara aos 
epistemólogos, entre o contexto da descoberta enquanto o conjunto das condições 
naturais e sociais associadas à gênese de uma determinada ideia, legítimo objeto 
de investigações empíricas, e o contexto de justificação, espaço das razões lógicas 
e metodológicas gerais com base nas quais decidimos acerca da aceitabilidade ou 
não de enunciados ou sistemas de enunciados, sem levar em conta agora quais-
quer circunstâncias vinculadas às suas origens, domínio exclusivo da reflexão 
epistemológica. Segundo Mannheim, tal distinção podia valer para as ciências 
naturais e exatas, mas não cabia aplica-la quando se lidava com o conhecimento 
existencialmente situado. Para uma crítica ainda mais radical dessa distinção, ver 
Latour (1997). 
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investir contra a “filosofia do Iluminismo”, censurada por en-

cerrar uma “doutrina da supratemporalidade da razão”. A 

Sociologia do Conhecimento ainda aparece ali como uma espé-

cie de subproduto intelectual de uma “metafísica dinâmica” 

concebida como “ciência fundamental”. 

Em Ideologia e Utopia, na parte I desse livro, ausente na 

edição original alemã de 1929, escrita especialmente para a 

edição inglesa de 1937, Mannheim apresenta, em contrapar-

tida, uma análise sociológica circunstanciada daquilo que teria 

sido o “solo pré-teórico”, existencial, da epistemologia moder-

na. Segundo ele, essa disciplina filosófica veio responder à ne-

cessidade colocada para os modernos, para homens vivendo 

num mundo onde tudo que era “sólido e estável se esfumava” 

(Marx), de encontrar um ponto de apoio, um reduto de cer-

tezas intelectuais no qual pudessem se ancorar. Com a der-

rocada da sociedade feudal, acompanhada como fora da con-

testação bem-sucedida do monopólio intelectual da Igreja e da 

proliferação de pontos de vista alternativos e rivais, já não se 

dispunha de uma visão unificada e inabalável do mundo exte-

rior, espelho das coisas como elas realmente são. A crença no 
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ordenamento objetivo desse mundo, no ordenamento inde-

pendente de qualquer sujeito epistêmico, tão acentuada no 

pensamento medieval, soçobrava junto com a autoridade in-

conteste da Igreja, seu maior sustentáculo. O mundo exterior, 

alvo de interpretações divergentes, já não parecia oferecer um 

fundamento seguro para o conhecimento humano. Nesse con-

texto de crise intelectual, fruto de transformações sócio-histó-

ricas decisivas, os indivíduos se voltaram, prossegue Mann-

heim, para o sujeito epistêmico, concebido em termos gerais e 

abstratos, nele buscando “um ancoradouro para a existência 

objetiva”. Para Mannheim, tanto o racionalismo como o empi-

rismo clássicos apontavam nessa direção. É ele quem escreve: 

Todas essas tentativas [racionalistas e empiristas] 
pressupõem a consideração mais ou menos explí-
cita de que o sujeito nos é mais imediatamente 
acessível que o objeto que, como resultado das 
muitas interpretações divergentes, passou a ser 
por demais ambíguo. (p. 42) 

A epistemologia representava, assim, uma tentativa de 

solucionar, com base numa análise do sujeito epistêmico, de 

sua natureza e atividades, o problema dos fundamentos do 
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conhecimento humano, problema esse que soava incon-

tornável para os modernos em razão do colapso da fé in-

condicional na visão unificada do mundo, de inspiração reli-

giosa até então prevalecente. Nesse sentido, a reflexão epis-

temológica resultava de uma crise intelectual datada cujas 

raízes sócio-históricas já estavam bem estabelecidas. Mann-

heim vai ainda mais longe nesse enquadramento da episte-

mologia: não apenas a crise, mas também a solução apre-

sentada trazia as marcas dessa época, lançava as suas “raízes e 

fundamento último em solo pré-teórico”: com efeito, na re-

flexão epistemológica, com a sua ênfase exclusiva no indivíduo 

isolado, independente, situado fora de qualquer contexto 

comunitário, com seu descaso para com o caráter social do 

conhecimento humano, ecoava, assevera Mannheim, a visão 

de mundo individualista e subjetivista da sociedade que emer-

gia na Europa das ruínas do mundo feudal (p. 59-60). 

Prossigamos. Mannheim vai sublinhar também, nesse 

enquadramento sócio-histórico da reflexão epistemológica, as 

conexões entre tal reflexão e as tendências democratizantes 

associadas às origens do mundo moderno. O ponto de vista 
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epistemológico, centrado nas atividades cognitivas do sujeito 

epistêmico genérico, aceitando apenas os controles estabele-

cidos no âmbito dessas atividades, representaria um formidá-

vel desafio à autoridade da Igreja como “intérprete oficial do 

universo”: o conhecimento confiável já não devia ser estabele-

cido agora com base nos pronunciamentos desse intérprete, 

mas sim como resultado de procedimentos cognitivos aces-

síveis, em princípio, a qualquer intelecto. Assim, conclui Mann-

heim, a reflexão epistemológica vinculava-se, de fato, às incli-

nações democratizantes da modernidade, ali encontrava o seu 

lugar.  

Em Sociologia da Cultura, no capítulo intitulado “O 

problema da ‘intelligentsia’: um estudo do seu papel no pas-

sado e no presente”, Mannheim segue na mesma direção. Nes-

se capítulo, com efeito, ele vai destacar as similitudes entre o 

ponto de vista epistemológico e a “mentalidade democrática” 

das classes médias em ascensão nos começos do mundo mo-

derno: ambos envolveriam princípios universalistas, nivela-

dores e antiaristocráticos. Os critérios epistemológicos, com-

pletamente gerais e abstratos, com base nos quais caberia 



A Crítica da Epistemologia na Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim ∞ Luís de Gusmão 

134 
 

decidir acerca da aceitabilidade ou não de um dado juízo, 

deveriam valer para todos os seres humanos, sem exceções. 

Nessa perspectiva, ninguém, absolutamente ninguém, estava 

autorizado a dispensar tais controles gerais, e todos, em prin-

cípio, todos eles poderiam participar: as provas empíricas dis-

poníveis de um juízo factual ou a demonstração rigorosa da 

necessidade lógica de um juízo analítico podiam ser “objeto de 

escrutínio por todos os indivíduos”. Para os epistemólogos, co-

mo para os defensores do ideário político democrático, a publi-

cidade irrestrita soava obrigatória, iniludível. 

Nesse sentido, o ponto de vista epistemológico, conver-

gindo aqui com a mentalidade democrática, implicava a mais 

cabal rejeição da visão de mundo elitista e aristocrática, ex-

pressão espiritual de uma sociedade estratificada com base 

numa rígida distinção entre homens “superiores” e “infe-

riores”, para a qual o conhecimento humano em suas formas 

mais desenvolvidas, como, de resto, qualquer outro produto 

cultural socialmente valioso, devia situar-se num “plano su-

perior, inacessível aos homens normais”. Os epistemólogo, sin-

tonizados com os novos tempos, apresentavam assim uma teo-
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ria geral do conhecimento humano na qual já não havia 

nenhum lugar para elites epistemologicamente privilegiadas, 

nem para intérpretes oficiais do Universo, uma teoria na qual 

ecoava límpida a ideia democrática da igualdade fundamental 

de todos os seres humanos. 

Os epistemólogos vinculavam-se, ainda, à cultura de-

mocrática na preferência revelada por abstrações e gene-

ralidades, em detrimento da atenção dispensada aos aspectos 

mais concretos, mais particulares, de seu objeto de análise. 

Com efeito, o sujeito epistêmico do qual falavam constituía 

uma entidade altamente abstrata, destituída de qualquer con-

teúdo particular, situada aparentemente fora e acima da 

natureza e da cultura. Ora, tal inclinação por abstrações, com o 

sacrifício dos conteúdos particulares da experiência humana, 

constituía, na realidade, prossegue Mannheim, um dos traços 

mais característicos das sociedades democráticas: é que a mul-

tiplicidade e a diversidade dos grupos sociais, ali atuando como 

legítimos protagonistas da vida pública, inviabilizariam as co-

municações mais concretas, as mensagens dotadas de conteú-

dos específicos, acessíveis apenas àqueles indivíduos que dis-
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pusessem de “experiências e associações similares”. Nesse 

contexto, o recurso a uma linguagem mais abstrata, mais dis-

tanciada das vigências singulares de grupos sociais singulares, 

representaria a única forma de assegurar uma comunicabili-

dade mais completa e geral. O caráter abstrato da reflexão 

epistemológica resultaria dessa tendência societária mais am-

pla, nela lançaria as suas raízes pré-teóricas. Portanto, assegura 

Mannheim, caberia reconhecer que: 

A necessidade de abstração e análise não é im-
posta pelas coisas; sua origem é social; surge a 
partir das proporções e da estrutura do grupo no 
interior do qual o conhecimento deve ser parti-
lhado (...) é mais provável que relações abstratas 
sejam descobertas em sociedades democráticas 
do que aristocráticas. (p. 156) 

Buscando detalhar mais essa sociologia da epistemo-

logia moderna, Mannheim vai localizar, nas ideias epistemo-

lógicas de Kant, relativas ao papel ativo e construtivo do sujeito 

epistêmico no processo cognitivo, os ecos da experiência social 

pré-teórica de seu tempo. Nessas ideias, sugere ele, podemos 

encontrar a expressão filosófica da crescente inclusão social e 
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política de camadas da população até então dependentes e 

passivas, camadas essas que passavam agora a participar ati-

vamente da vida política dos povos. A concepção kantiana do 

processo cognitivo como atividade criativa do sujeito epis-

têmico implicava o abandono de concepções anteriores, nas 

quais tal sujeito desempenhava um papel puramente passivo e 

receptivo em face do objeto. 

Para Mannheim, essa mudança filosófica acompanhava 

a mencionada mudança societária mais geral: a epistemologia 

kantiana traduzia, na linguagem abstrata dos filósofos, a ex-

periência social pré-teórica dos processos democratizantes em 

curso na Europa. O novo status do sujeito epistêmico corres-

pondia ao novo status social e político dos protagonistas des-

ses processos. Na imagem kantiana do sujeito epistêmico, te-

ríamos o desfecho de um processo cultural mais amplo, cujas 

origens remontavam à Renascença, de transformações na au-

toapresentação dos seres humanos nos tempos modernos. 

Nesse sentido, tal imagem expressava o ponto de vista de in-

divíduos situados num mundo social particular, numa etapa 

particular de seu desenvolvimento histórico. Sendo assim, con-
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clui Mannheim, a epistemologia kantiana, como, de resto, o 

conjunto da moderna reflexão epistemológica, representava, 

ao contrário do que pareciam supor os epistemólogos, prisio-

neiros de ilusões transcendentalistas, uma ilustração exemplar 

da tese sociológica relativa às determinações sócio-históricas 

do conhecimento humano. 

Como já vimos, Mannheim, nesse aspecto sociológico 

da cabeça aos pés, subordinava a investigação histórica às ver-

dades abstratas da sociologia geral. Cabia buscar, assevera ele, 

uma “iluminação sociológica da história”. Ora, isso valia igual-

mente, é supérfluo dizê-lo, para a história das ideias: também, 

nesse caso, as descrições do historiador não bastavam, devía-

mos buscar uma “iluminação sociológica” dessas descrições. 

Nesse sentido, cabia distinguir uma sociologia da epistemologia 

de uma história das ideias epistemológicas que se limitasse a 

estabelecer conexões entre tais ideias e contextos sócio-histó-

ricos particulares, sem, contudo, desembocar em conclusões 

de ordem mais geral. 

Mannheim leva realmente a sério tal distinção: não se 

tratava apenas de realizar uma história das ideias atenta ao im-
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pacto de circunstâncias históricas particulares num ambiente 

intelectual particular; não se tratava apenas de demonstrar 

que uma crise intelectual datada, sócio-historicamente enrai-

zada, resultou numa busca filosófica de fundamentos também 

datada. Mannheim, como os pais fundadores da moderna teo-

ria social, dos quais é um legítimo e ilustre herdeiro, é, antes 

de tudo, um pensador teórico: embora, como eles, se valha da 

erudição histórica, dela se beneficie amplamente, busca ultra-

passá-la na ambição intelectual, uma ambição intelectual ex-

pressa na tentativa de estabelecer, para lá dessa erudição, pa-

drões e relações de dependência mais gerais. 

Nesse aspecto, diga-se de passagem, o Mannheim mais 

filosófico e o Mannheim sociólogo empírico estão muito próxi-

mos: ambos subordinam as investigações históricas específicas 

ao conhecimento do geral, sendo que, para o primeiro, tal 

conhecimento é identificado com a Filosofia da História en-

quanto “metafísica dinâmica”, ao passo que, para o segundo, 

ele aprece na figura da moderna teoria social, concebida como 

ciência empírica genuína. 
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A sociologia da epistemologia levada a cabo por Mann-

heim consiste tão somente numa ilustração particular da hi-

pótese geral, constitutiva da Sociologia do Conhecimento como 

disciplina teórica, acerca das raízes sociais e ativistas do pen-

samento humano. Com essa ilustração, Mannheim busca su-

blinhar a fecundidade e o alcance explicativo de uma história 

da vida intelectual sociologicamente iluminada: “desvendar o 

solo pré-teórico” da epistemologia não significava desvendar 

apenas uma peculiaridade da vida intelectual do Ocidente mo-

derno, mas sim fornecer novas provas empíricas da genera-

lidade e abrangência do fenômeno da determinação social do 

conhecimento humano. A sociologia da epistemologia vinha 

demonstrar que, mesmo nas reflexões mais abstratas, aparen-

temente mais distanciadas dos contextos concretos da ação 

coletiva, seria possível sim, graças à iluminação sociológica do 

material histórico, localizar tal determinação. Nesse sentido, a 

sociologia da epistemologia oferecia uma ilustração histórica 

particularmente valiosa das verdades gerais da Sociologia do 

Conhecimento. 
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Considerações Finais 

 

Não cabe na extensão limitada deste trabalho, voltado 

tão somente a uma exposição, a mais fiel possível, das ob-

jeções dirigidas por Mannheim aos epistemólogos de seu tem-

po, um balanço crítico dessas objeções, uma crítica da crítica: 

isso realmente nos levaria muito longe! Gostaríamos, contudo, 

nestas considerações finais, de deixar registrado nosso respeito 

intelectual por esse autor merecidamente identificado por 

muitos como o último dos grandes clássicos da moderna teoria 

social. Isso não implica acolhê-lo sem reservas, endossá-lo no 

conjunto de suas conclusões. Nada mais longe da verdade: se a 

crítica da epistemologia apriorística e normativa permanece, 

em larga medida, relevante e atual, o mesmo não pode ser dito 

do enquadramento sociológico dessa epistemologia levado a 

cabo por Mannheim. Este, legítimo herdeiro da ambição teó-

rica ilimitada de Marx e Durkheim, aposta alto demais na ca-

pacidade do conhecimento do geral de tornar plenamente in-

teligível o conjunto da vida social, e isso o leva a dificuldades 

de toda ordem: decididamente não é uma tarefa das mais fá-
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ceis explicar as formas particulares assumidas pela nossa vida 

intelectual com base num corpo de conceitos gerais e abs-

tratos9. 

Seja lá como for, de Mannheim poderíamos dizer, com 

razão, aquilo que Lênin, já próximo do fim, disse de Rosa Lu-

xemburgo: mesmo quando errava, mesmo quando cometia os 

maiores tropeços, ela não perdia a grandeza, pois uma águia 

ocasionalmente voando baixo “continua a ser uma águia”. A 

leitura de Mannheim nos deixou plenamente convencidos, pe-

lo menos, de uma coisa: estamos diante de um espírito po-

deroso, de um grande autor, cuja prosa constitui, ainda hoje, 

fonte do mais genuíno prazer intelectual. Isso, leitor, con-

venhamos, decididamente não é pouco! 

 

 

                                                           
9 Mannheim não dispõe de um corpo de hipóteses universais cujas condições de 
aplicação tenham sido claramente estabelecidas, mas sim tão somente de um 
quadro conceitual mais ou menos abstrato, e com base em semelhante ferramenta 
intelectual simplesmente não é possível oferecer, como sonha esse autor, 
explicações causais e/ou funcionais situadas além das descrições compreensivas 
do conhecimento social do tipo conteudístico. Infelizmente, não podemos 
desenvolver aqui esse ponto de importância, contudo, decisiva num balanço crítico 
da Sociologia do Conhecimento de Mannheim. 
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Karl Mannheim e os Problemas 
Epistemológicos da Sociologia do 

Conhecimento: é possível uma solução 
construtivista?1 

Léo Peixoto Rodrigues2 

 

 

 

O problema epistemológico clássico da So-

ciologia do Conhecimento 
 

 Podemos considerar que a Sociologia do Conhecimento 

tem por objetivo identificar, conhecer, explicar e validar os ne-

xos existentes entre as “condições sociais”, posicionadas histo-

ricamente, e as produções culturais de atores individuais e 

coletivos oriundas da interação de conteúdos cognitivos desses 

atores com a própria realidade coletiva (tipos de instituição, 

crenças, doutrinas, racionalidades sociais). Neste sentido, es-

taríamos diante da categoria conceitual denominada “inte-
                                                           
1 Este capítulo fora publicado inicialmente como artigo na Revista Episteme, n. 14, 
2002. 

2 Léo Peixoto Rodrigues é professor do Instituto de Sociologia e Política (ISP) da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
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ratividade” ou, como preferem correntes pós-estruturalistas, 

reflexividade do conhecimento, ou seja, o conhecimento do 

conhecimento. É desta forma que a Sociologia do Conhe-

cimento tem sido legitimada como ramo da própria Sociologia. 

Nas palavras de Lamo de Espinosa et al: 

a singularidade da Sociologia do Conhecimento 
deriva do fato de que toma por objeto todo 
conhecimento tornando-se um conhecimento do 
conhecimento, um conhecimento reflexivo [...]. 
Deste modo, a reflexividade é a operação que per-
mite por em descoberto o sujeito do conheci-
mento, tematizando-o como parte, como parte 
ativa, do ato de conhecer (1994: 48)3 

 A partir dessa perspectiva conceitual, torna-se neces-

sária a definição do estatuto teórico da própria Sociologia do 

Conhecimento em relação à Epistemologia. Essa antiga 

questão, atinente à teoria do conhecimento, destaca, por um 

lado, o problema da gênese social do conhecimento e, por 

outro lado, o problema da validez científica desse conhe-

cimento. Se o conhecimento, como afirma a Sociologia do 

                                                           
3 Todas as citações de bibliografias estrangeiras foram traduzidas para a exclusiva 
utilização neste trabalho. 
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Conhecimento, tem a sua gênese a partir de nexos existentes 

entre as condições sociais, posicionadas historicamente, e as 

produções culturais de atores individuais e coletivos, então, 

devemos admitir que diferentes “contextos sociais”4 gerariam 

diferentes conhecimentos e, consequentemente, que tais 

conhecimentos comente teriam sua validez assegurada em de-

terminadas condições sociais. Isso nos levaria a conceber a 

existência de conhecimentos apenas particularizados, atomi-

zados, e a considerar que todo o conhecimento estaria inevi-

tavelmente vinculado a uma “forma social”, impossibilitando a 

construção de uma verdade única. 

 Em decorrência da própria definição da Sociologia do 

Conhecimento é possível questionar a sobreposição, o eclipse, 

entre a Sociologia do Conhecimento e a Epistemologia, quanto 

a quem cabe a autoridade de estabelecer o estatuto de verda-

de e de objetividade do conhecimento científico. Acontece que 

                                                           
4 Estamos utilizando o conceito “contexto social” no mesmo sentido em que fora 
utilizado, de forma mais ampliada, o conceito “quadro social”, por Gurvitch (1969) 
ou, de forma mais específica, como fora utilizado o conceito “conformação social” e 
“situação social” por Mannheim (1982); ou ainda, no mesmo sentido em que fora 
utilizado o conceito “formas sociais” por Lamo de Espinosa et al (1994); e também 
no mesmo sentido em que fora utilizado o conceito de “condições sociais” por 
Crespi & Fornari (2000). 
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a Filosofia e a Epistemologia – essa última, tradicionalmente 

vista como uma subdisciplina da primeira – têm sido legiti-

madas a tratar da validez e da objetividade do conhecimento, 

explicando, muitas vezes, a própria gênese do conhecimento. 

O rechaço à Sociologia do Conhecimento, por muitos episte-

mólogos e filósofos da ciência, tem a sua origem justamente 

nessa problemática; qual seja: se o conhecimento tem a sua 

gênese em determinadas condições da realidade coletiva, en-

tão a Sociologia do Conhecimento – e, no limite, somente ela – 

estaria autorizada a estabelecer os critérios de validez do 

conhecimento para a determinação do que é conhecimento 

verdadeiro ou falso, pois tais conhecimentos estariam inex-

trincavelmente vinculados à(s) lógica(s) temporal, circuns-

tancial, local e cultural dos diferentes contextos sociais. O pro-

blema da validade de tal argumento é o de ter que admitir, co-

rolariamente, a possibilidade de a Sociologia do Conhecimento 

impor-se como uma epistemologia realista e empírica. A esse 

respeito, Lamo de Espinosa et al afirmam que: 

A ortodoxia acadêmica neopositivista do Círculo 
de Viena solucionou este problema distinguindo – 
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com Hans Reichenbach – o contexto social da des-
coberta do conhecimento e o contexto de sua jus-
tificação, ou seja, distinguindo entre a gênese dos 
conhecimentos e a sua validade. Com isso se 
tratava de assinalar que mesmo que os conhe-
cimentos possam emergir de formas sociais con-
cretas, sua validade teórica como conhecimento 
verdadeiro (ou falso) deve ficar à margem das 
análises sociais, pois diz respeito a argumentos 
abstratos lógico-experimentais, cuja elaboração 
cabe à Epistemologia ou à Filosofia da Ciência. A 
análise social da gênese nada poderia dizer sobre 
a validade dos conhecimentos. (Lamo de Espinosa 
et al, 1994: 128) 

 Se as formas sociais ou realidades coletivas são distintas 

umas das outras, resultando na produção particularizada de 

conhecimentos – como afirmou Mannheim: “o que dentro de 

um dado grupo se aceita como absoluto aparece, a quem está 

fora, como condicionado pela situação do grupo e é re-

conhecido como parcial” (1982: 302) – então de fato estão 

colocados em relevo dois problemas fundamentais para a So-

ciologia do Conhecimento atinentes ao âmbito de uma teoria 

do conhecimento, quais sejam: a gênese social do conhe-

cimento e a validez (científica) do mesmo. Grande parte do de-

bate acerca da Sociologia do Conhecimento de Mannheim gi-
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rou em torno do argumento de que ela – para adquirir o status 

de ciência como um ramo da própria Sociologia – deveria aban-

donar definitivamente toda a pretensão de falar acerca da vali-

dade (científica) dos conhecimentos, restringindo-se tão so-

mente ao estudo da gênese social dos mesmos5. 

 Mannheim (1982) não se posicionou com suficiente 

clareza quanto à autoridade da Sociologia do Conhecimento 

em promulgar a validade científica do conhecimento dada a 

sua gênese social. Embora tenha apontado, em diferentes mo-

mentos, para o fato de que “era possível apresentar a So-

ciologia do Conhecimento como uma teoria empírica das rela-

ções efetivas do conhecimento com a situação social, sem le-

vantar quaisquer problemas epistemológicos (...)” (1982: 306), 

ele apresentou-se extremamente vacilante em sustentar teori-

camente a importância da gênese social do conhecimento para 

a validez científica do mesmo; tampouco apontou para a pos-

sibilidade da Sociologia do Conhecimento interferir na cons-

                                                           
5 Tal argumento desencadeou um amplo debate na Alemanha por ocasião da 
publicação de Ideologia e Utopia, em 1929 e, posteriormente, nos Estados Unidos, 
em 1936, quando da sua edição inglesa. Sobre este debate ver Merton (1964) e 
Berger & Luckmann (1999). 
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trução de critério de validez do conhecimento científico; isso 

fica claro quando acrescenta: 

Partindo de tal assunção [anterior], todos os pro-
blemas epistemológicos foram evitados ou colo-
cados num segundo plano. É possível tal reserva 
de nossa parte e é mesmo desejável tal isola-
mento de um conjunto de problemas, na medida 
em que nosso objetivo seja somente o de uma 
análise desinteressada de determinadas relações 
concretas, sem distorções oriundas de precon-
ceitos teóricos. (Mannheim, 1982: 306-7) 

 As “distorções oriundas de preconceitos teóricos” às 

quais se referia Mannheim refletiam a hegemonia teórica da 

Epistemologia de tendência analítica, exacerbada com a ascen-

são do Positivismo Lógico6, cuja postura epistemológica era a 

de que o significado de toda a preposição era determinado pe-

                                                           
6 O Positivismo Lógico situou-se em torno de três grandes tópicos doutrinários: o 
princípio da verificação e o abandono da metafísica, o reducionismo filosófico e a 
ênfase dada à estrutura da linguagem. Schlick e Wittgenstein afirmavam que o 
significado de uma proposição consistia no método de sua verificação, ou seja, tudo 
aquilo que não pudesse ser verificado mediante a observação sensorial prescindia 
de significado. Os positivistas lógicos – em especial Carnap (1962) – afirmavam 
que muitos problemas disputados dentro da Filosofia eram problemas que 
repousavam sobre uma falta de sentido primitivo do problema. Em outras palavras, 
que todos os problemas filosóficos eram resultados de equívocos sintáticos. Uma 
vez solucionados estes equívocos, tais problemas desapareceriam, ou então, 
seriam insolúveis pela via da razão. 
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los dados (das gegebene), pela possibilidade única de verifi-

cação. Nesse contexto de rivalidade entre, de um lado, a So-

ciologia do Conhecimento e, de outro, a Filosofia da Ciência e a 

Epistemologia – disciplinas estas que, em nossa opinião, acei-

taram as bases tanto do Positivismo Clássico como do Positi-

vismo Lógico em detrimento de uma Epistemologia de orien-

tação histórica – foi que a Sociologia do Conhecimento des-

pontou. 

 Reportando-se sucintamente ao cenário intelectual eu-

ropeu, antecedente à Sociologia do Conhecimento, é possível 

constatar que logo após a primeira metade do século XIX, for-

ças e tradições intelectuais distintas estavam em confluência. 

Embora ainda não estivesse configurado o cenário de crise no 

qual se dará a passagem do século XIX para o século XX – ce-

nário fértil ao desenvolvimento da Sociologia do Conhecimento 

–, importantes confrontos de ideias já se apresentam pré-con-

figurados. Concomitantemente, nesse momento, confluíam 

tanto o Positivismo Clássico, como o leitimotiv do Iluminismo 

enquanto Projeto de Modernidade; o materialismo dialético 

trazido pela esquerda hegeliana e que já teria dado suporte a 
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algumas das principais teses de Marx; a crise da filosofia he-

geliana, devido a um conjunto de fatores tais como a ascensão 

da ciência natural com avanços principalmente na Física e na 

Biologia, a filosofia de Schopenhauer; e, no plano sócio-polí-

tico, o bismarkismo. Tudo isso propiciou um retorno a Kant em 

detrimento de Hegel, na esperança de usar a filosofia kantiana 

com os propósitos de voltar a unir a ciência e a filosofia e de 

retornar a uma estética universalista. 

 É nessa paisagem intelectual que a força das transfor-

mações iluministas à Velha Ordem também venceu o histo-

ricismo conservador e a intelligentsia romântica que o susten-

tava. Próximo ao final do século XIX o historicismo conservador 

começa a se transformar em um historicismo relativista, 

principalmente com os últimos trabalhos de historiadores da 

Velha Escola, como Droysen. No final do século XIX, o histo-

ricismo neokantiano (Rickert) poderia utilizar-se tanto de uma 

perspectiva metodológica nomotética (a busca de leis regu-

lares e estáveis) como da ideografia (descrição de fenômenos 

singulares), mas foi com o historicismo filosófico de Wilhelm 
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Dilthey7 que, de fato, foram abertas as portas para um histo-

ricismo hermenêutico. Dilthey, de certa forma, retoma o 

projeto de desenvolvimento de uma hermenêutica geral de 

Schleiermacher. Para Löwy, “o historicismo tende, portanto, a 

se definir e a se transformar em um questionamento de todas 

as instituições sociais e formas de pensamento como histori-

camente relativas. Ele deixa de ser conservador e passa a ser 

relativista” (Löwy, 1994: 70 – grifo nosso). 

 Karl Mannheim, mesmo tendo sido influenciado profun-

damente pelo historicismo de Dilthey, não se contrapôs, com o 

vigor necessário, à Epistemologia de orientação Analítica8; de 

outro lado, a Sociologia do Conhecimento era acusada de as-

pirar a tornar-se uma meta-sociologia, ou seja, uma teoria so-

ciológica de todo o conhecimento e, consequentemente, ter 

seu objeto coincidido com o objeto da Epistemologia ou da 

                                                           
7 Cf. Dilthey (1966). 

8 Também chamada de “teoria analítica da ciência” ou “filosofia analítica da   
ciência”, predominou, não obstante a ascensão do historicismo de orientação 
relativista, até meados do século XX, cujo apogeu foi o Círculo de Viena. Foi no 
final da década de 1950, com trabalhos de autores tais como Norwood R. Hanson, 
Stephen Toulmin, Thomas Kuhn, Paul Fayerabend, principalmente, que se 
desenvolveu a chamada “nova filosofia da ciência”, ou “epistemologia de tendência 
analítica”. Cf. Bombassaro (1997). 
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própria Filosofia da Ciência. O conhecimento das caracterís-

ticas do pensamento de um grupo, dentro de uma deter-

minada posição social, não garantiria per se a dedução da ve-

racidade ou da falsidade das afirmações deste grupo. Portanto, 

para seus críticos, a Sociologia do Conhecimento carecia de 

uma base epistemológica no sentido estrito do critério (uni-

versal) de verdade. 

 Desse modo, a Sociologia do Conhecimento restringiu-

se ao estudo do conhecimento no “contexto da descoberta”, 

aceitando a perspectiva positivista e neopositivista, do critério 

de validez do conhecimento: “a Sociologia podia ensinar muito 

sobre como se produzem os descobrimentos, porém o ‘corpus’ 

da ciência adquire validez mais além, à margem de toda a de-

terminação existencial” (Lamo de Espinosa et al, 1994: 111). De 

fato, como tem mostrado a sua história, a Sociologia do Conhe-

cimento desenvolveu-se em torno da problemática posta pelas 

ciências sociais, deixando de lado a possibilidade de uma so-

ciologia do conhecimento que transcendesse o conhecimento 

social e fosse em direção ao conhecimento científico como um 

todo. 
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 A Sociologia do Conhecimento, durante toda a primeira 

metade do século XX, incluindo os anos 60, permaneceu com 

as seguintes características: a) reconhecia a existência de 

conhecimentos particulares, oriundo de diferentes contextos 

sociais, cuja gênese poderia e deveria ser analisada por ela; b) 

tinha o importante papel de distinguir conhecimentos ideo-

lógicos (valor) daqueles que, após alguma depuração metódica, 

poderiam ser considerados como científicos; c) diferenciava-se 

da Epistemologia e da Filosofia da Ciência, pois não tinha a pre-

tensão de estabelecer critérios de validação (contexto da justi-

ficação) para o conhecimento científico.  

 

Um novo fôlego ao problema epistemológico 

clássico da Sociologia do Conhecimento 
 

 Merton (1968) e, posteriormente, Mulkay (1980) ao 

analisarem os trabalhos de Marx, Durkheim e Mannheim, com 

o objetivo de fazer uma “arqueologia” da Sociologia do Conhe-

cimento, no que se refere principalmente às suas posturas 

epistemológicas com relação às ciências naturais, constataram 

que esses três autores – cada um a seu modo e em sua época – 
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alinhavam-se à perspectiva de que o conhecimento desen-

volvido nas ciências naturais estaria livre de qualquer deter-

minação social. O próprio Merton (1968), defensor e precursor 

de uma Sociologia da Ciência – escola por ele fundada, e cujos 

trabalhos desenvolvidos iniciaram-se ainda na década de 30, 

também foi conhecida, posteriormente, por Escola de Colúm-

bia –, não conseguiu ir além de uma perspectiva institucional 

em sua Sociologia da Ciência, permanecendo no âmbito do 

estudo da ciência como instituição social, ou seja, numa visão 

externalista da mesma. A ciência, entendida por esse sociólogo 

como ciência natural, possuía explicações que deveriam ser 

buscadas na natureza, através da identificação de leis 

universais, por meio da inferência lógica. Sua Sociologia da 

Ciência tinha por objetivo identificar e explicar as condições so-

ciais, políticas e culturais em que a ciência, possuidora de um 

valor autônomo em si, e como instituição social, tinha maiores 

ou menores possibilidades de se desenvolver em sociedades 

mais favoráveis ou menos favoráveis para tal. No centro da So-

ciologia da Ciência mertoniana encontra-se, ainda, uma con-

cepção essencialista de ciência. 
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 A Escola Mertoniana apesar de ter permanecido afas-

tada dos polêmicos debates epistemológicos atinentes às ques-

tões “internalistas” da ciência, defendendo uma explicação 

normativa da mesma, baseada em valores morais, dentro de 

uma perspectiva funcionalista clássica, teve o mérito de de-

talhar a estrutura social da ciência, dando uma maior ênfase a 

normas e a valores vinculados à estrutura social do fazer cien-

tífico. Esse pioneirismo mertoniano estabeleceu e demarcou o 

campo da Sociologia da Ciência, tornando-se uma referência 

praticamente exclusiva até 1970. 

 A hegemonia funcionalista clássica da Sociologia da 

Ciência, em que o ethos científico, característico da sociedade 

ocidental9, garantia o desenvolvimento da ciência como insti-

                                                           
9 Science, Technology and Society in Seventh-century in England, sua tese de 
doutorado, concluída em 1938, foi uma de suas primeiras obras dedicadas ao 
estudo social da ciência. O tema explorava o surgimento da ciência moderna nas 
sociedades ocidentais, tendo por origem a revolução científica inglesa do século 
XVII e o contexto em que tal desenvolvimento surgiu. Para Merton, a maneira como 
interatuam ciência e sociedade varia segundo as distintas situações históricas; 
sustentava ele que a natureza e o grau desses intercâmbios são diferentes quando 
consideradas as diversas sociedades. Em O Puritanismo, Pietismo e Ciência 
(1970), buscou destacar os fundamentos de ordem social que dão o caráter 
institucional da ciência. Merton declara que a tese principal desse trabalho era 
salientar que a “ética puritana, como expressão típica ideal das atitudes para com 
os valores fundamentais do protestantismo ascético em geral, canalizou os 
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tuição social, começou a ser rompida a partir da publicação, 

em 1962, do livro de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções 

Científicas. Essa obra foi paradigmática no sentido de que 

mudou toda a agenda de discussões não apenas da Sociologia 

da Ciência, como também da esquecida Sociologia do Conhe-

cimento. O fato de Kuhn (1996) ter demonstrado, através de 

contundentes argumentos e inúmeros exemplos da própria his-

tória da Física, a forte relação existente entre a estrutura social 

científica e a estrutura cognitiva reacendeu antigas questões 

epistemológicas, já indicadas por Mannheim (1982) e criticadas 

por inúmeros teóricos desde o surgimento de Ideologia e 

Utopia, tanto na Alemanha (1929) como nos Estados Unidos 

(1936). Nas palavras de Lamo de Espinosa et al, o trabalho de 

Kuhn: 

foi um dos marcos mais importantes e desde logo 
o detonador mais direto que desencadeou a re-
orientação dos objetivos abordados pela So-
ciologia da Ciência. A repercussão de sua obra in-

                                                                                                                           
interesses dos ingleses do século XVII de maneira a constituírem um elemento 
importante no cultivo da ciência” (1970: 675). Ele afirmava que determinados 
elementos da ética protestante tinham “contaminado”, perpassado a conduta 
científica conferindo-lhe marcas peculiares ao trabalho dos cientistas. 
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fluenciou de forma notável a mudança de pro-
blemática daqueles sociólogos (Merton e sua 
escola principalmente) ocupados com a ciência 
como instituição social. (1994: 515) 

 O estopim aceso por Kuhn, capaz de reinflamar um de-

bate epistemológico que parecia extinto – ou pelo menos apa-

ziguado – há algum tempo, recolocava não apenas a Sociologia 

da Ciência, mas também a Sociologia do Conhecimento nova-

mente na ordem do dia. Seus argumentos pareciam responder 

a uma questão epistemológica fundamental, já presente nos 

escritos de Mannheim, que envolvia, como já vimos, o estatuto 

teórico da própria Sociologia do Conhecimento. Se a discussão 

central clássica – o estatuto teórico, a validade da Sociologia do 

Conhecimento e a sua congruência (quanto ao objeto) com a 

própria Epistemologia – destacava aspectos da gênese social 

do conhecimento de um lado e, de outro, a questão da validez 

teórica do conhecimento da Sociologia do Conhecimento, o 

conceito inovador, paradigma, desenvolvido por Kuhn, parecia 

resolver ou, pelo menos, dar um novo fôlego ao debate10. Ora, 

                                                           
10 O conceito kuhnniano de paradigma foi alvo de muitas críticas, dado a sua 
pluralidade de significados; por esse motivo, no posfácio da edição japonesa, de 
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se a comunidade científica, como defendia Kuhn, de tempos 

em tempos adota (e compartilha) um conjunto de “crenças, va-

lores, técnicas, etc.” que se constituem em um paradigma (ou 

programa) para validação e aceitação do conhecimento cien-

tífico, e se esse conjunto de “crenças, valores, técnicas, etc.” 

(Kuhn: 1996) provém da própria comunidade científica, sendo 

esta, por óbvio, um grupo social, então a adoção de um de-

terminado paradigma em detrimento de outro não significa 

uma mera contaminação de conteúdos do contexto social no 

estabelecimento da validade do conhecimento científico. Nes-

se caso, a natureza, o tipo de conteúdo acordado, aceito, com-

partilhado, oriundo do contexto social constituiu-se num epife-

nômeno da validade do conhecimento. Inegavelmente a mais 

importante (e polêmica) contribuição de Kuhn, talvez tenha si-

do o fato de legitimar a relevância do conteúdo social (crenças, 

valores, consensos) -  não apenas como mero coadjuvante to-

lerado pela Filosofia da Ciência de caráter cognitivo –, em mui-

                                                                                                                           
1969, Kuhn buscou esclarecer os principais significados utilizados para o termo, 
afirmando que um deles indicava “toda a constelação de crenças, valores, técnicas, 
etc., partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada [cujo] sentido do 
termo chamaremos de sociológico” (Kuhn, 1996: 218). A esse respeito cf. Kuhn 
(1996: 217-36). 
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tos casos, como fator essencial, fundamental para a validade 

de muitas das “descobertas” da ciência. 

 Indubitavelmente, foi a partir da obra de Kuhn que ar-

gumentos de natureza sociológica passaram a dosconstituir o 

estrutural-funcionalismo mertoniano, em termos de orientação 

predominante nos estudos sociais da ciência. Lamo de Espinosa 

et al argumentam que; 

a princípios dos anos setenta foi geral um mo-
vimento, provocado em sua origem por Kuhn, po-
rém ampliado e sustentado pela crise do pro-
grama estrutural-funcionalista e pelo auge das tra-
dições fenomenológicas na teoria sociológica, ge-
rando uma completa metamorfose em boa parte 
da Sociologia da Ciência a partir desse momento. 
Essa especialidade, que até então tinha se ocu-
pado com o problema da ciência como instituição, 
começa a agir em torno da ciência como ação, e 
ao redor dos processos de estruturação do con-
junto das relações sociais científicas, incluindo as 
que se desenvolvem na geração e validação dos 
produtos científicos. (1994: 519) 

 É a partir da década de setenta que a Sociologia do 

Conhecimento é retomada no cenário acadêmico, apresentan-

do significativos avanços e contribuições de diferentes corren-
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tes11, após ter ficado algum tempo obliterada pela Sociologia 

da Ciência. A dimensão sociológica funcional-estruturalista da 

ciência proposta por Merton colapsou a partir da obra de 

Kuhn, justamente por abster-se de adentrar no campo minado 

da Epistemologia, aceitando o fato de que a Sociologia do 

Conhecimento nada poderia dizer a respeito da validação do 

conhecimento científico. A Sociologia da Ciência mertoniana 

preferiu desviar-se criticamente do fio condutor teórico desen-

volvido (de forma vacilante) por Mannheim, e propor uma so-

ciologia da ciência que se ocupasse da “interdependência di-

nâmica entre a ciência, como atividade social em movimento 

que faz nascer produtos culturais e de civilização, e a estrutura 

social que a envolve” (Merton, 1968: 631). Com a crise da So-

ciologia da Ciência mertoniana, a Sociologia do Conhecimento 

foi retomada desde os principais argumentos levantados por 

Mannheim. Dessa vez, com a possibilidade de um enfren-

tamento mais robusto às questões epistemológicas, o que 

Mannheim não teve condições de fazer. 

                                                           
11 A este respeito cf. Knorr-Cetina & Mulkay (1983) e Mulkay (1991). 
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 A partir das teses de Kuhn, a Sociologia do Conhe-

cimento, a Sociologia da Ciência e diferentes correntes teóricas 

oriundas das ciências sociais passam a ser etiquetadas sob uma 

mesma denominação mais ampla, renovada e, por que não di-

zer, mais arrojada: a Sociologia do Conhecimento Científico. 

Foram vários os estudos sociais da ciência, sob esta nova de-

signação12, que passaram a abarcar não apenas as preocupa-

ções epistemológicas da Sociologia do Conhecimento mannhei-

miana, como também a possibilidade de ter como objeto le-

gítimo de seu conhecimento o conhecimento científico, desta 

vez, porém, tanto no que se refere à gênese do conhecimento, 

como à validez do conhecimento científico. A Sociologia do 

Conhecimento Científico passou, então, a estudar, por um 

lado, os aspectos estruturais que compreendem as mútuas in-

fluências entre fatores sociais e cognitivos, no âmbito das orga-

nizações científicas e, por outro lado, questões estritamente 

atinentes à gênese e à validação do conhecimento científico. 

                                                           
12 Cf. Barnes (1977), Bloor (1976; 1984), Chubin & Restivo (1983), Collins (1983), 
Lamo de Espinosa et all (1994), Knorr-Cetina (1981), Knorr-Cetina & Mulkay (1983), 
Latour (2000), Latour & Woolgar (1986), Lynch, Livingstnone & Garfinkel (1983), 
Mulkay (1991), Woolgar (1983). 
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 Uma das primeiras correntes da Sociologia do Conhe-

cimento Científico foi o chamado Programa Forte da Sociologia 

do Conhecimento Científico. Essa corrente, em sua construção 

teórica, principalmente no que se refere aos aspectos epis-

temológicos, incorpora elementos da Filosofia (segundo 

Wittgenstein), da História da Ciência (retomando as discussões 

sobre os conceitos “contextos da descoberta” e ‘contexto da 

justificação”) e da Sociologia, trabalhando questões conceituais 

presente nas obras de Durkheim, Mannheim e Znaniecki. A Es-

cola de Edimburgo, como também foi denominado o conjunto 

de ideias que caracterizam o Programa Forte, surge no início 

dos anos 70, de forma interdisciplinar, por ter pertencido pri-

mordialmente ao departamento de estudos interdisciplinares 

da Universidade de Edimburgo e que agrupava pesquisadores 

de diferentes orientações nas ciências sociais, sobretudo no 

que se refere a conteúdos epistemológicos e filosóficos da 

ciência. 

 A principal preocupação do Programa Forte, quanto ao 

conteúdo programático a ser investigado por essa corrente, foi 

com relação à produção do conhecimento científico, colocan-
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do-se irredutivelmente contra a cisão realizada pelos conceitos 

“contexto de descoberta” e “contexto de justificação” ou, gê-

nese e validez do conhecimento, formulados pelo Positivismo 

Lógico. Bloor13 tem argumentado que: 

O conhecimento de uma sociedade não demons-
tra tanto a experiência sensória de seus membros 
individuais, ou a soma daquilo que pode ser de-
nominado de conhecimento animal. O conheci-
mento é, pois, a visão coletiva ou as visões da 
Realidade. Assim, o conhecimento de nossa cul-
tura, como está representado na nossa ciência, 
não é o conhecimento de uma realidade que al-
gum indivíduo possa experimentar ou aprender 
sobre ele mesmo [...] é, antes, a história, a con-
fecção de ideias, sugestões, percepções que cre-
mos ser oferecidas pelos nossos experimentos. O 
conhecimento, desta forma, equivale-se mais à 
Cultura que à Experiência. (Bloor, 1976: 12) 

 Bloor (1976) afirmava que com a adoção dos conceitos 

de “contexto da descoberta” e “contexto da justificação”, trazi-

dos pela Filosofia, inaugurou-se uma “divisão social do tra-

                                                           
13 David Bloor (1976; 1984) e Barry Barnes (1977) são os principais defensores da 
Escola de Edimburgo. Para uma crítica dessa Escola, ver o debate (polêmico) 
desenvolvido por Slezak (1989), Nola (1991), Simon (1991) e Hacking (1999). 
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balho” no estudo da ciência a favor da filosofia da ciência ra-

cionalista, e em detrimento das ciências sociais. 

 Um dos pilares de sustentação teórica do Programa 

Forte, cujo objetivo também  era o de rechaçar a chamada di-

visão social do trabalho no estudo da ciência, a favor da Filo-

sofia, veio da própria Filosofia, da obra de Wittgenstein (1988), 

Investigações Filosóficas. Nela, Bloor (1976) explora a questão 

de que significado das palavras nos padrões sistemáticos de 

uso transfere o problema de conteúdo das proposições verbais 

para a investigação empírica dos “jogos de linguagem”. Para 

Wittgenstein (1988) os jogos de linguagem tornar-se-iam per-

cebidos quando fossem percebidas as suas conexões com as 

“formas da vida”. Assim, Wittgenstein ancora o significado das 

palavras nas atividades práticas desenvolvidas pelos indivíduos 

no curso de sua existência, como membros de uma coleti-

vidade. Um padrão de uso é, portanto, arbitrário, pois se en-

contra integrado a padrões de atividades entre a palavra e a 

vida. Daí decorre a conceituação de finitismo, ou seja: o uso, o 

significado da palavra estabeleceu-se a partir das funções que 

esta desempenha na atividade coletiva dos indivíduos. O con-
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junto de situações determinaria o universo finito. Como coro-

lário, temos que a aplicação do conceito envolve um juízo con-

tingente. A aceitação deste argumento implicaria no descrédito 

de que o conhecimento seja consequência de uma lógica de ar-

gumentação verbal. Assim, nenhuma regra (métodos e pro-

gramas científicos são regras) pode ser aplicada sem que nela 

esteja contida alguma peculiaridade individual e, consequente-

mente, grupal. Em outras palavras, a regra e seu significado, 

tanto na sua aplicação como na sua geração, não podem ser 

entendidos isoladamente das práticas humanas na qual estão 

ancorados. 

 Tais afirmações do segundo Wittgenstein dão susten-

tação à possibilidade de crítica ao racionalismo e ao realismo 

epistemológico clássico, uma vez que ambos repousam sobre 

uma estrutura metodológica (regras) que indica uma determi-

nada forma de ação (individual ou grupal), que objetiva a so-

lução de problemas. Isso implica que as estruturas lógicas não 

refletem uma verdade per se, mas dependem de um meio so-

cial, uma vez que se constituem em regras de linguagem. To-

mando essa perspectiva do segundo Wittgenstein, David Bloor 
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(1976) rechaça as categorias que classicamente foram uti-

lizadas pela Filosofia da Ciência racionalista para dar conta do 

entendimento do fazer científico, dado que não apenas são de-

ficientes para entender a atividade científica, mas também im-

pedem a sua compreensão ao diluir e obscurecer as eventua-

lidades e contingências que surgem durante os processos de 

gênese e validação científica. 

 A partir dessa fundamentação filosófico-epistemoló-

gica, David Bloor (1976) passa a rechaçar não apenas a se-

paração entre “contexto da descoberta” e “contexto da justi-

ficação”, como o próprio posicionamento da Sociologia do 

Conhecimento clássica, no que se refere ao estatuto das 

ciências naturais, cuja argumentação de Mannheim (1982) fora 

a de que as ciências naturais, principalmente em suas fases 

quantificáveis, poderiam ser amplamente destacadas da pers-

pectiva histórico-social. Bloor (1976) colocou-se totalmente 

contrário à ideia de que o conhecimento científico natural não 

apresentava, em seu conteúdo, uma perspectiva histórico-so-

cial, e à ideia de que não haja qualquer possibilidade dele ser 

investigado pelas ciências sociais: 
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Os sociólogos estão interessados no conhecimento, 
incluindo o conhecimento científico como um fenô-
meno natural. A definição de conhecimento, porém, 
será diferente daquela dos leitos ou dos filósofos. 
Em vez de definir o conhecimento como verdade, 
ele deve ser definido, para os sociólogos, como tudo 
aquilo que pode ser tomado como conhecimento. 
Consiste, portanto, nas crenças que o homem abra-
ça e pelas quais vive [...]. Particularmente o soció-
logo está interessado nas crenças que são garanti-
das por instituições, ou seja, institucionalizadas ou 
investidas de autoridade por grupos sociais. (Bloor, 
1976: 3) 

 Para fazer esse rechaço à Sociologia do Conhecimento 

clássica, Bloor apóia-se também nas ideias de Durkheim, afir-

mando que os estudos clássicos de Durkheim têm nos mostra-

do como um “sociólogo pode penetrar de modo muito profun-

do em formas de conhecimento. Além disso, Durkheim apre-

sentou algumas indicações de como suas pesquisas podiam se 

traduzir num estudo do conhecimento científico; tais indica-

ções parecem ter caído no esquecimento” (1976: 2). Para o so-

ciólogo francês, em As Formas Elementares da Vida Religiosa, a 

religião é uma expressão transfigurada da sociedade, que soli-

dariza o indivíduo com a coletividade à qual pertence. Tal ex-
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pressão transfigurada estaria situada entre a ordem cognitiva 

individual e a ordem coletiva14. 

 É através do resgate de alguns aspectos epistemo-

lógicos centrais da teoria do conhecimento proposta por 

Durkheim, que Bloor (1984)15 propõe que busquemos no pró-

prio procedimento científico, como prática social, a natureza 

do conhecimento científico. É importante aclarar que a busca 

do conhecimento científico, como dimensão da prática social, 

proposta por Bloor, não exclui a utilização da metodologia 

                                                           
14 Durkheim critica a clássica visão dicotômica (empirista e racionalista) do 
conhecimento humano e, para que seja possível a sua transcendência, propõe o 
seguinte: “se admitirmos a origem social das categorias, uma nova atitude torna-se 
possível, atitude que permitiria, acreditamos nós, escapar a essas dificuldades 
contrárias. (...) De fato, os conhecimentos que chamamos empíricos, os únicos que 
os teóricos do empirismo utilizaram para construir a razão, são aqueles que a ação 
direta dos objetos suscita em nosso espírito. São, portanto, estados individuais, que 
se explicam inteiramente pela natureza psíquica do indivíduo. Ao contrário, se as 
categorias são, como pensamos, representações essencialmente coletivas, elas 
traduzem, antes de tudo, estados coletivos: dependem da maneira como esta é 
constituída e organizada, de sua morfologia, de suas instituições religiosas, morais, 
econômicas, etc. Há, portanto, entre estas duas espécies de representações toda a 
distância que separa o individual do social, e não se pode mais derivas as 
segundas das primeiras, como tampouco se pode deduzir a sociedade do indivíduo, 
o todo da parte, o complexo do simples”. (Durkheim, 1996: 22-3). 

15 Em Durkheim and Mauss Revisited: Classification and the Sociology of 
Knowledge (1984), Bloor realizou um balance das críticas feitas a Durkheim, 
apontando a necessidade de um resgate das principais teses defendidas por esse 
autor, por apresentarem-se atuais à Sociologia do Conhecimento Científico. 
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científica de cunho mais ortodoxo para a própria busca dos 

condicionantes sociais do conhecimento científico. Isso fica 

claro quando afirma que: 

o conhecimento deve ser diferenciado da mera 
crença [...] Suas ideias [as dos sociólogos], con-
tudo, estarão na mesma linguagem como as de 
qualquer outro cientista. Seu [do sociólogo] inte-
resse está voltado para as regularidades e prin-
cípios gerais ou processos que estão disponíveis 
no âmbito dos dados. O objetivo dos sociólogos 
será o de construir teorias para explicar tais regu-
laridades. (1976: 3) 

 Para tanto, Bloor (1976) propôs quatro princípios gerais 

(causalidade, imparcialidade, simetria e reflexividade), aos 

quais a Sociologia do Conhecimento Científico deveria aderir 

para conquistar a sua legitimidade ante a comunidade cientí-

fica e, assim, assinalar o caráter essencialmente social da “ver-

dade” científica, como uma representação coletiva do mundo 

moderno. Tais princípios recomendam que a Sociologia do 

Conhecimento seja: 
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1. Causal, ou seja, interessada nas condições que pro-

piciam as crenças ou estados de conhecimentos, 

uma vez que haverá outras causas, além das sociais, 

que cooperam para o surgimento de tais crenças; 

2. Imparcial no que diz respeito à: verdade e à falsi-

dade, à racionalidade ou à irracionalidade, ao suces-

so ou ao fracasso; ambos os polos destas dicoto-

mias deverão ser explicados; 

3. Simétrica em seu estilo de explicação; os mesmos ti-

pos de causas devem ser utilizados para relatar e 

explicar crenças verdadeiras e falsas; 

4. Reflexiva, uma vez que o padrão de explicação deve 

ser aplicado à própria sociologia; como um reque-

rimento de simetria esta é a resposta à necessidade 

científica de buscar por explicações que sejam pas-

síveis de generalizações. 

  

Estes quatro princípios parecem ter deslocado o locus 

dos nexos causais para as imbricadas relações e represen-
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tações sociais. Eles é que definem o que, na sua origem, foi 

chamado de Programa Forte da Sociologia do Conhecimento. 

 

O construtivismo científico da Sociologia do 

Conhecimento Científico 
 

 Poderíamos esperar que a direção a ser tomada du-

rante o curso de desenvolvimento de uma disciplina tal como a 

Sociologia do Conhecimento fosse a de, partindo de estudos de 

cosmologias primitivas, expandir em direção aos estudos da 

nossa própria cultura contemporânea. Este tem sido precisa-

mente os passos que muitos sociólogos têm, relutantemente, 

tomado. Parece, porém, que a Sociologia do Conhecimento 

tem direcionado o seu desenvolvimento de modo mais decisivo 

em direção a uma área frequentemente ocupada pelos filóso-

fos, “os quais se arrogam a tarefa de definir a natureza do 

conhecimento” (Bloor: 1976). 

 Ainda em meados da década de 70, baseando-se tanto 

nos escritos de Kuhn como nos de Berger & Luckmann (1999), 

ganhou força uma outra corrente cujos trabalhos mais desta-

cados são os de Karin Knorr-Cetina, Bruno Latour e Steve 
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Woolgar. Seus trabalhos, embora diferenciados entre si, 

receberam uma mesma caracterização através dos termos – 

atualmente muito polissêmicos – “construtivismo” ou “cons-

trucionismo”16 social da ciência. Ao se referir à diferença exis-

tente entre duas importantes correntes construtivistas, Knorr-

Cetina explica-nos que: 

Duas distintas abordagens orientadas genética e 
microscopicamente relevantes para a Sociologia 
do Conhecimento têm surgido nos últimos anos. 
Suas principais diferenças repousam, talvez em 
parte, na prática científica que escolheram 
analisar. A primeira aproximação detém-se nas 
controvérsias científicas como um ponto de anco-
ragem estratégica para o estudo da formação do 
consenso que é o mecanismo pelo qual o conhe-
cimento reivindica tornar-se aceito como verda-
deiro [...] A segunda aproximação tem escolhido a 
observação direta do atual sítio do trabalho cien-
tífico (frequentemente o laboratório científico) 
com o objetivo de examinar como os objetos de 
conhecimento são constituídos na ciência. (Knorr-
Cetina, 1983: 117) 

 Os primeiros trabalhos de Knorr-Cetina, que articularam 

uma aproximação teórica construtivista, foram publicados en-
                                                           
16 Sobre o assunto cf. Haking (1999). 
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tre 1977 e 1981. Seu interesse central tem sido o de conhecer 

a gênese do conhecimento científico, tendo como ponto de 

partida a observação dessa gênese, ou seja, a observação do 

processo mesmo de produção do conhecimento científico. 

Knorr-Cetina publicou importantes trabalhos a partir da ob-

servação realizada dentro de laboratórios. Integrando-se a pro-

jetos de pesquisa, vinculados às ciências “naturais”, ela dedi-

cou-se a observar as distintas etapas de um projeto de inves-

tigação, durante todo o seu desenvolvimento. 

 Um dos principais pontos de argumentação abordado 

nos trabalhos de Knorr-Cetina é o de que os laboratórios cien-

tíficos têm sido “empresas” muito mal-compreendidas, uma 

vez que são consideradas como locais onde hipóteses são tes-

tadas, teorias desenvolvidas e “coisas” geradas. Contrariando 

esse imaginário contemporâneo, Knorr-Cetina (1981b) busca 

demonstrar que os laboratórios, calcados em uma perspectiva 

instrumental, são lugares onde “coisas” são feitas para fun-

cionar. Para essa autora, a atividade científica pode (e deve) 

ser vista como uma progressiva seleção daquilo que funciona 

pelo uso daquilo que funcionou no passado e que plausivel-
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mente funcionará sob circunstâncias idiossincráticas presentes 

(1981b). Isso nos levaria a abandonar uma histórica e tra-

dicional visão empirista da teoria – cara à ortodoxia epistemo-

lógica de tendência analítica – em que as teorias são como ca-

sulos deixados para trás quando a prática é abstraída do pro-

cedimento da pesquisa (Sismondo: 1993). 

 Knorr-Cetina tem utilizado a própria premissa observa-

cional, cara à ortodoxia empirista, para contestar a ciência tra-

dicional, principalmente no que diz respeito ao método indu-

tivista/dedutivista, contestando e radicalizando inclusive, den-

tro de sua esfera argumentativa, aquelas abordagens mais 

abertas como as caracterizadas pela Nova Filosofia da Ciência. 

Com a observação direta das práticas científicas laboratoriais, é 

possível a construção de um inquérito empírico daquilo que 

realmente se passa dentro de um laboratório, sem que sejam 

perdidos os detalhes cotidianos da atividade científica, normal-

mente desprezados nas formalizações lógico-empíricas impos-

tas pelas práticas editoriais. Essa nova abordagem sociológica 

tem feito com que Knorr-Cetina conclua que as teorias não 

iluminam, obrigatoriamente, a ida para a prática cotidiana do 
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cientista e que a instrumentalidade da ciência ou do binômio 

tecnociência, no interior dos laboratórios, obscurece comple-

tamente o “bem arrumado” método científico. Neste sentido, 

muitas das práticas científicas são contingentes, oportunistas e 

meramente instrumentais. Nelas a atividade científica pode ser 

definida como a soma total das decisões selecionadas de acor-

do com o objetivo de transformar o subjetivo em objetivo, o 

incrível no acreditável, o fabricado em descobrimento e o cons-

truído trabalhosamente em um fato científico. A autora argu-

menta ainda que: 

A interpretação construtivista é oposta à concepção 
de investigação científica como descritiva; essa úl-
tima coloca o problema da “factualidade” (facticity) 
na relação entre os produtos da ciência e uma na-
tureza externa. Em contraste, a interpretação cons-
trutivista considera os produtos da ciência como 
sendo o primeiro e mais destacado resultado de um 
processo de (reflexiva) fabricação. Dessa forma, o 
estudo do conhecimento científico tem como obje-
tivo primeiro investigar como os objetos científicos 
são produzidos num laboratório, em vez de preo-
cupar-se como fatos são preservados nas afirma-
ções científicas sobre a natureza. (Knorr-Cetina, 
1983: 118-9) 
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 Dessa forma, não é a teoria ou o método científico que 

desempenham um papel fundamental na produção científica, 

mas, antes, o contexto em que se desenvolve o trabalho cientí-

fico, uma vez que os produtos gerados em laboratório, ao invés 

de serem caracterizados por sua factualidade, rigor científico, 

são, na verdade, manufaturados de maneira instrumental, as-

sumindo as contingências circunstanciais presentes em seu 

processo de construção laboratorial. Ao comentar essa aborda-

gem proposta por Knorr-Cetina sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos científicos, Lamo de Espinosa et al acrescentam que: 

Essa indexabilidade atém-se também às preten-
didas regras do método, de tal maneira que a con-
sistência que se encontra nos produtos científicos 
aparecerá não de uma maneira natural, mas so-
mente ligada a esforços auto-referentes para 
formalizar critérios de decisão contingentes, co-
mo a simplicidade, a fertilidade ou a adaptabili-
dade às observações. A possibilidade de recons-
truir formalmente estes aspectos implica na exis-
tência de uma notável diferença entre os achados 
científicos tal como são apresentados publicamen-
te e como são conduzidas as investigações nos 
laboratórios (Lamo de Espinosa et al, 1994: 546) 
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 O construtivismo de Knorr-Cetina apresenta raízes em-

píricas, observacionais e etnometodológicas, uma vez que suas 

pesquisas ocorrem dentro dos laboratórios científicos, lugar 

onde ela tem acompanhado programas de pesquisas desde seu 

início até a publicação de resultados. É a partir, portanto, de 

práticas observacionais, como metodologia de pesquisa, que 

Knorr-Cetina refuta a principal crítica epistemológica – a ca-

rência de cientificidade (observação) na prática científica quo-

tidiana da Sociologia – feita historicamente à Sociologia do 

Conhecimento, desde sua abordagem clássica, com Mannheim. 

Se cientificidade significa observação metodológica de fatos 

empíricos, “reais”, cuja repetição em experimentos é uma con-

dição sine qua non, então as ciências ditas “naturais” e “exa-

tas”, na visão da autora, devem rever suas práticas, uma vez 

que, para ela: 

não é necessário dizer que os cientistas ajustam 
suas metas de pesquisas em conformidade com os 
procedimentos feitos, e eles ajustam os proce-
dimentos em conformidade às novas circuns-
tâncias criadas por suas pesquisas (...) Os pro-
blemas de pesquisas, definidos numa ampla pro-
posta, tornam-se redefinidos durante as inves-
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tigações laboratoriais, e acordos referentes aos 
procedimentos mudam em conformidade com as 
circunstâncias, oportunidades e problemas que 
surgem a cada momento [...] Se levarmos a me-
táfora da manufatura do conhecimento a sério, a 
ciência emerge a partir de interpretações cons-
trutivistas como um ‘modo de fazer-se mundo’ 
(way of world-making). (Knorr-Cetina, 1983b: 126, 
133-4) 

 Partindo desta perspectiva, Knorr-Cetina afirma que 

não faz sentido sequer distinguir, em nível epistemológico e 

metodológico, aspectos cognitivos e sociais, tampouco aspec-

tos “internalistas” e “externalistas” da ciência. Argumenta que 

a dissociação entre as ciências naturais e sociais somente passa 

a ser verificada após o surgimento do resultado científico que é 

comunicado (cientificamente) como sendo exclusivamente fac-

tual, desprezando, assim, a trajetória “técnico-social” da cons-

trução do objeto (ou do fato).  A autora acrescenta o seguinte: 

O argumento que apresento é o de que a lógica 
situacional da pesquisa científica ‘natural’ e tecno-
lógica apresenta-se similar à dinâmica situacional 
inerente à metodologia das Ciências Sociais e que 
essa similaridade é reforçada, inclusive, pela uni-
versalidade de interpretações tanto no método da 
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ciência social quanto no da ciência natural. Dada 
essa similaridade, é hora de se reconsiderar a ro-
tineira distinção entre as ciências sociais e natu-
rais [...]. E dada essa similaridade pode ser a hora 
de se reconsiderar o método científico, em geral, 
como apenas uma outra versão da, e como parte 
da, vida social. (Knorr-Cetina, 1981: 358) 

 Bruno Latour e Steve Woolgar, talvez tenham sido os 

autores, vinculados ao paradigma construtivista, que mais ra-

dicalizaram o “olhar” etnográfico em seus trabalhos desen-

volvidos dentro de laboratórios. Uma de suas mais importantes 

obras, Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts 

(1986)17, busca denunciar a aparente dicotomia existente entre 

o social e o técnico, ou ainda, entre o social e o intelectual 

(cognitivo) na construção do conhecimento científico. Para os 

autores, a diferença entre o científico e o social, entre a face 

“interna” e a face “externa” da ciência não resiste à obser-

vação sistemática realizada dentro de um laboratório. As prá-

ticas científicas poderiam ser caracterizadas (mais apropriada-

                                                           
17 Decorrente de um trabalho de campo, durante o período de dois anos, em um 
laboratório de neuroendocrinologia do Instituto Salk da Califórnia, em que os 
autores acompanharam toda a história sobre a “descoberta” de uma proteína 
relacionada com a atividade cerebral, denominada TRF (H). 
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mente) pela utilização de determinados recursos – que não o 

método científico, da forma como a ciência o recomenda – que 

necessitam ser melhor compreendidos e explicados. Para 

Bruno Latour e Steve Woolgar (1986) a principal atividade que 

ocorre no interior dos laboratórios parece ser a de produzir 

fatos e, posteriormente, transmiti-los ao exterior em forma de 

artigos científicos. Os autores argumentam que entre aquilo 

que ocorre do lado de dentro dos laboratórios e o que é re-

latado sobre esta ocorrência, existe uma dimensão obscura 

que necessita ser pormenorizada. 

 Foi dito que os cientistas tinham métodos especiais, 

mentes especiais; ou de forma culturalmente racista, que eles 

tinham um tipo especial de cultura. Era sempre alguma coisa 

especial; geralmente uma qualidade cognitiva, que explicava 

essa fonte de poder. Lógico, no momento em que os soció-

logos dirigiram-se para dentro dos laboratórios e começaram a 

checar todas essas teorias a respeito da força, do poder da 

ciência, elas desapareceram. Nada de especial, nada de ex-

traordinário; de fato, nenhuma qualidade cognitiva especial 

estava ocorrendo lá. Os epistemólogos tinham escolhido os 
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objetos errados, eles olharam para as atitudes mentais e es-

queceram de olhar o conjunto material local, que é o labo-

ratório. O mesmo aconteceu com a então chamada Sociologia 

Mertoniana (Latour & Woolgar, 1986: 160). 

 Latour & Woolgar (1986) afirmam que muitos fenô-

menos investigados não existem no mundo real, sendo eles 

próprios criações laboratoriais ou phenomenotechnique, que 

dependem de certa instrumentação material. Para os autores, 

melhor mesmo seria afirmar que os fenômenos são comple-

tamente constituídos pelas condições materiais do laboratório. 

Argumentam, ainda, que a realidade artificial, que os pes-

quisadores descrevem em termos de uma entidade objetiva, 

tem sido de fato construída pela utilização de estratégias, de 

artifícios de “registro escritos”, ou seja, “instrumento ou dispo-

sitivo de inscrição (inscription devices)18. Segundo Latour & 

                                                           
18 Os autores, em nota de rodapé da segunda edição inglesa, explicam que “a 
noção de instrumento ou dispositivo de inscrição foi tomada de Derrida (1977) e 
designa uma operação mais básica que a sua composição escrita, literária. Ela é 
usada aqui para resumir todos os vestígios, marcas, pontos, histogramas, registros 
numéricos, espectro, ponta e etc.” (1986: 89). Em obra posterior, “Ciência em 
Ação”, Bruno Latour argumenta o seguinte: “Chamarei de instrumento (ou de 
dispositivo de inscrição) qualquer estrutura (sejam quais forem seu tamanho, sua 
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Woolgar (1986), essa mesma realidade foi denominada por 

Bachelard de phenomenotechnique. A construção dos textos 

científicos na opinião dos autores, desempenha um papel fun-

damental para o estudo e a compreensão da realidade cien-

tífica. Para os autores, a observação participante garante a ine-

xistência de uma separação entre ciência “internalista” e “ex-

ternalista”, que deve ser refutada pela Sociologia do Conhe-

cimento Científico com veemência. Os estudos laboratoriais, 

aliás, têm justamente a função de, ao contrário de algumas crí-

ticas recebidas em seus primórdios, denunciar a inexistência de 

tal separação. Latour (2000) afirma que a ciência, os labora-

tórios, nas suas atividades quotidianas, constroem “caixas pre-

tas”19, ou seja, para os autores, os cientistas “transformam em 

‘caixas pretas’ os aspectos técnicos da ciência e depois vão pro-

curar as influências e vieses sociais [...]; era mais fácil estar ali 

                                                                                                                           
natureza e seu custo) que possibilite uma exposição visual de qualquer tipo de 
texto científico” (2000: 112). 

19 Segundo Bruno Latour “a expressão „caixa preta‟ é usada em cibernética sempre 
que uma máquina ou um conjunto de comandos se revela complexo demais. Em 
seu lugar é desenhada uma caixinha preta, a respeito da qual não é preciso saber 
nada, senão o que nela entra e o que dela sai” (2000: 14). 
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*observando+ antes que a caixa se fechasse e ficasse preta” 

(2000: 39). E acrescenta o seguinte: 

Quando nos aproximamos dos lugares onde são 
criados fatos e máquinas, entramos no meio das 
controvérsias. Quanto mais nos aproximamos, 
mais as coisas se tornam controversas. Quando 
nos dirigimos da vida ‘cotidiana’ para a atividade 
científica, do homem comum para o de ciência, 
dos políticos para os especialistas, não nos diri-
gimos do barulho para o silêncio, da paixão para a 
razão, do calor para o frio. Vamos das contro-
vérsias para mais controvérsias [...] é como ler o 
código penal e ir ao Parlamento, quando a lei ain-
da é projeto. Na verdade o barulho é maior e não 
menor. (Latour, 2000: 53) 

 Embora as reivindicações construtivistas da atividade 

científica de Latour & Woolgar (1986) sejam muito semelhan-

tes às de Knorr-Cetina, existem algumas diferenças de aborda-

gens: Latour & Woolgar buscam demonstrar, enfatizando a 

dimensão da atividade linguística, a artificialidade de muitos 

dos próprios fenômenos científicos, mais que a artificialidade 

metódica ou laboratorial, tema esse, enfatizado por Knorr-

Cetina. A atenção de Latour & Woolgar está voltada para a cria-

ção do fenômeno através de sua inscrição, da averbação de 
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textos científicos que se reafirmam e se reproduzem como ver-

dades legítimas e amparadas permanentemente não apenas 

pelo próprio campo científico, mas também por toda a dimen-

são do contexto social. Além do acompanhamento do desen-

volvimento de pesquisas laboratoriais, Latour (2000) deteve-se 

em textos referentes a importantes descobertas recentes, tais 

como a da molécula de DNA20, em que afirma ter constatado o 

fato de que cada vez mais realidades são atribuídas aos objetos 

e cada vez menos são realizadas proposições sobre o objeto, 

havendo, assim uma inversão: o objeto torna-se a razão pela 

qual a proposição é formulada (Latour & Woolgar: 1986). 

 Estas correntes, circundadas por outras variantes me-

nores tais como o Programa Empírico Relativista (Collins: 1983) 

proliferaram a partir da década de 70 e tiveram como motores 

propulsores iniciais o trabalho de Kuhn (1996), no âmbito de 

uma epistemologia geral, cujo alvo era a hegemonia da Epis-

temologia Analítica; e o de Berger & Luckmann (1999), que em-

                                                           
20 A “descoberta” (melhor seria, concepção, criação do modelo) da estrutura da 
molécula de DNA (ADN – Ácido Desoxirribonucleico), por Jim Watson e Francis 
Crick, em 1953, foi um importante exemplo de disputa científica (prêmio Nobel) no 
campo, entre seus “descobridores” e o famoso químico Linus Pauling. 
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bora argumentassem se tratar de teoria sociológica, em rea-

lidade, estavam produzindo importantes argumentos no âmbi-

to de uma Epistemologia das Ciências Sociais de caráter cons-

trutivista. A segunda força motriz foi, sem dúvida, o Programa 

Forte da Sociologia do Conhecimento Científico (Bloor: 1976), 

considerado uma das principais tradições que tem caracteri-

zado a Sociologia do Conhecimento Científico. 

 É importante destacarmos aqui que todas estas cor-

rentes, embora tenham apresentado visíveis diferenças entre si 

(no tocante às questões de cunho teórico, metodológico e 

quanto ao foco de problemas) disputando acirradamente no 

campo, compartilham de um mesmo escopo teórico-epistemo-

lógico que as coloca sob uma única rubrica, a saber: a Socio-

logia do Conhecimento Científico, propriamente dita. Nas pala-

vras de Lamo de Espinosa et al o traço comum entre as dife-

rentes orientações é o de “uma nova imagem da ciência, assim 

como uma renovada concepção da forma em que aborda o seu 

estudo” (1994: 520). Essa renovada concepção a que se re-

ferem Lamo de Espinosa et al pode ser sintetizada a partir de 
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cinco “princípios fundamentais”21 para a Sociologia do Conhe-

cimento Científico, quais sejam: 

 

1. O princípio de naturalização, que rechaça a distin-

ção entre o “contexto da descoberta” e o “contexto 

da justificação”, destacando a relevância da pesqui-

sa sociológica na produção do conhecimento cientí-

fico, uma vez que as variáveis sociais intervêm nos 

modos de produção e validação desse conheci-

mento. 

2. O princípio do relativismo, para o qual não existe 

nenhum critério universal que garanta a verdade de 

uma proposição ou a racionalidade de uma cren-

ça22. Como corolário, temos que os processos de 

                                                           
21 Os três primeiros princípios (princípio de naturalização, princípio do relativismo e 
o princípio do construtivismo) são problemas epistemológicos históricos da própria 
filosofia, cujas controvérsias perduram até os dias atuais. 

22 Esta questão é controvertida desde o início da Filosofia Moderna. Popper, no 
início do século XX, caracterizou bem esse problema através de argumentos de 
natureza lógica, psicológica e histórica ao negar que o Problema da Indução I 
(como se justifica a passagem dos enunciados singulares para os enunciados 
universais); e que o Problema da Indução II (podem as leis e teorias científicas ser 
dadas como verdadeiras ou provavelmente verdadeiras a partir dos resultados da 
observação?), tenham solução positiva. Neste sentido, abre-se espaço para uma 
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produção, validação e revolução do conhecimento 

científico são resultados de intrincadas interações 

sociais, principalmente entre cientistas e o contexto 

social. 

3. O princípio do construtivismo, para o qual o conhe-

cimento científico deve ser considerado como uma 

representação, dado o fato de que não deriva dire-

tamente da “realidade” e tampouco constitui-se 

num reflexo literal da mesma23. Portanto não se po-

de esperar que existam interpretações idênticas 

acerca dos mesmos “fragmentos de evidência”, uma 

vez que a experiência não é neutra, mas geralmente 

orientada por experiências anteriores provenientes 

do contexto social, da aprendizagem e da cultura. 

                                                                                                                           
caracterização relativista no sentido de negar que exista um padrão único de 
racionalidade e que este padrão único e a-histórico de racionalidade para avaliar 
teorias científicas. 

23 Essa é outra questão já muito debatida por Epistemólogos e Filósofos da Ciência. 
Hoje, porém, já é bem aceita a ideia de que a própria observação depende muito de 
teorias, crenças e culturas; ou seja, do próprio processo de socialização que o 
observador decalca no olhar que lança à realidade. Norwood R. Hanson (1958) 
apresentou vários exemplos sobre esse “indutivismo ingênuo”. 



Karl Mannheim e os problemas epistemológicos da Sociologia do Conhecimento: é possível 
uma solução construtivista?  ∞  Léo Peixoto Rodrigues 

193 
 

Isso implica que tanto o conhecimento como, em 

boa medida, a “realidade” são construções sociais. 

4. O princípio de causação social, que se refere ao fato 

de que a atividade científica não é realizada por su-

jeitos epistêmicos ideais, mas por grupos sociais 

concretos, convencionalmente denominados comu-

nidade científica. Isso implica que tanto a comu-

nidade científica, como também o produto que pro-

duz (o conhecimento científico) estão sujeitos aos 

mesmos tipos de explicação social que qualquer 

outra organização social. Seguindo, então, a tradi-

cional explicação sociológica para outras formas so-

ciais de conhecimento, o conhecimento científico, 

em alguma medida, está sujeito às formas como se 

organizam os grupos científicos e como eles se aco-

plam ao contexto social circundante. 

5. O princípio da instrumentalidade, o qual sustenta 

que o conhecimento científico não difere substan-

cialmente de outro tipo de conhecimento, salvo no 

que se refere a sua função pragmático-instrumental 
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voltada à solução de problemas. Portanto, o conhe-

cimento científico que se tem por verdadeiro é mo-

dulado a partir de determinados objetivos e certos 

interesses inextrincavelmente ligados à ciência. 

 

Conclusão 

 

 Mannheim, ao definir a natureza e alcance da Socio-

logia do Conhecimento, estava ciente da novidade que esse ra-

mo da Sociologia poderia representar no cenário intelectual do 

momento. Sua ambição, ao propor uma Sociologia do Conhe-

cimento, era a de superar determinados dilemas atinentes à 

teoria do conhecimento, centralmente a distinção entre uma 

Sociologia do Conhecimento e a Teoria da Ideologia, uma vez 

que ambas pareciam estar preocupadas com a correlação en-

tre a determinação do pensamento e contexto social no qual 

esse pensamento se desenvolve. Ao reconhecer essa proximi-

dade, Mannheim adverte que a Teoria da Ideologia tem sido 

historicamente utilizada para “desvendar os enganos e dis-

farces mais ou menos inconscientes dos grupos de interesse 
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humanos, especialmente os dos partidos políticos” (p. 287). A 

Sociologia do Conhecimento, na concepção de seu proponen-

te, não deveria preocupar-se com o conhecimento (socio-

lógico) não científico, equivocado, militante, fundamentalista; 

isto deveria ser deixado à Teoria da Ideologia. Ele não estava 

interessado somente na perspectiva político-partidária, ou eco-

nômica, ou histórica de uma certa sociedade; desejava, sim, 

conhecer os fatores que historicamente condicionaram, a par-

tir de uma perspectiva qualitativamente mediana, o conjunto 

de visões de mundo (weltanschauung) de distintas sociedades. 

 De fato, Mannheim não construiu, no decorrer de sua 

obra, um núcleo teórico de caráter epistemológico, que conse-

guisse fazer frente à fundamentação analítica que permeava o 

fazer científico naquele momento. A separação entre os con-

textos da descoberta e o da justificação, se para a Filosofia de 

orientação positivista lógica solucionou (mesmo que provi-

soriamente) alguns problemas lógicos, para a Sociologia do 

Conhecimento, tornou-se um obstáculo de difícil transposição. 

Não obstante, um dos maiores feitos de Mannheim foi o fato 

de ter indicado – mais que isto – ter colocado em relevo aspec-
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tos referentes à gênese do conhecimento aos quais a Epis-

temologia Analítica não tinha condições de apresentar solução 

satisfatória.  

 A Sociologia da Ciência, inexistente até os anos quaren-

ta, elaborou um programa de investigação teórica e empírica, 

cujo centro de preocupação constituía-se na análise da ativi-

dade científica a partir de uma perspectiva institucional. Na sua 

abordagem, a Sociologia da Ciência deveria ocupar-se da inter-

dependência entre a estrutura social e a ciência, como ati-

vidade social, dificultada ou facilitada pelo ethos de cada so-

ciedade. A Sociologia do Conhecimento ficara adormecida du-

rante a hegemonia da Escola Mertoniana, por aproximada-

mente duas décadas (décadas de 40 e 50). Teve, porém, nos 

anos 1960, o seu brilho completamente ofuscado pelas novas 

luzes (de cunho epistemológico) lançadas por Kuhn, no que se 

refere à determinação social do conhecimento, com a publica-

ção de sua obra mais conhecida. 

 Embora os estudos filosóficos da ciência continuavam a 

levantar importantes questões quanto aos limites do método 

indutivista-dedutivista, primeiramente, com os argumentos 



Karl Mannheim e os problemas epistemológicos da Sociologia do Conhecimento: é possível 
uma solução construtivista?  ∞  Léo Peixoto Rodrigues 

197 
 

trazidos por Duhem (1914) que ficaram conhecidos como a 

Tese de Duhem-Quine, e mais tarde com a chamada Tese-da-

Carga-Teórica, somente após a obra de Kuhn, A Estrutura das 

Revoluções Científicas, os cientistas sociais da ciência, em par-

ticular os sociólogos, aventuraram-se a adotar argumentos de 

natureza lógico-filosóficas com o objetivo de enfraquecer a he-

gemonia do indutivismo-dedutivismo como núcleo duro da 

chamada Concepção Herdada. 

 Seja diretamente pelas teses levantadas por Kuhn, seja 

pelo próprio esgotamento do paradigma institucionalista da 

Sociologia de Merton, houve, nos anos 60, desde seu início e 

mesmo antes, uma retomada da Sociologia do Conhecimento e 

das questões epistemológicas, quase que do mesmo ponto em 

que Mannheim as deixara em Ideologia e Utopia (1982). A par-

tir de então, diferentes correntes teóricas, oriundas de estudos 

sociais do conhecimento, da cultura e da ciência, possibilitaram 

o surgimento de uma orientação teórica mais ambiciosa deno-

minada, mais amplamente, de estudos sociais da ciência e, 

mais especificamente, no âmbito da Sociologia, de Sociologia 

do Conhecimento Científico. Foram vários os estudos sociais da 



Karl Mannheim e os problemas epistemológicos da Sociologia do Conhecimento: é possível 
uma solução construtivista?  ∞  Léo Peixoto Rodrigues 

198 
 

ciência, sob esta nova designação, que passaram a abarcar não 

apenas as preocupações epistemológicas da Sociologia do 

Conhecimento mannheimiana, como também a possibilidade 

de ter como objeto legítimo de seu conhecimento o conhe-

cimento científico. Desta vez, porém, a Sociologia passou a se 

ocupar tanto dos fatores condicionantes da gênese do conhe-

cimento (contexto da descoberta), como daqueles que par-

ticipam de sua validez (contexto da justificação). A Sociologia 

do Conhecimento Científico passou, então, a estudar, por um 

lado, aspectos estruturais que compreendem as mútuas in-

fluências entre fatores sociais e cognitivos, no âmbito das or-

ganizações científicas e, por outro lado, questões estritamente 

atinentes à gênese e à validação do conhecimento científico. 

 A estratégia, a partir dos anos 70, para que a Sociologia 

do Conhecimento Científico se constituísse como tal, foi a de, 

primeiramente, enfraquecer o “núcleo-duro” da ciência com 

argumentos oriundos da própria Filosofia e da Epistemologia 

para, posteriormente, construir diferentes abordagens teóricas 

de caráter sociológico. Observou-se, durante a década de 70 e 

80 do século XX, que a própria Sociologia do Conhecimento 
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Científico passou a construir uma série de pesquisas-de-campo 

e teorias que, nos termos de Imre Lakatos (1993), constituí-

ram-se num verdadeiro cinturão protetor de sua hipótese cen-

tral, qual seja: a existência de fatores de natureza social, condi-

cionantes ou mesmo determinantes não apenas na produção 

de conhecimento no sentido amplo, mas mesmo na lógica da 

descoberta científica e discordando da possibilidade de separar 

descoberta de legitimação social da descoberta.  
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A Sociologia do Conhecimento de Karl 
Mannheim aplicada ao Pensamento 

Político e Social Brasileiro 

Felipe Fontana1 

 

 

 

A Sociologia do Conhecimento é um importante campo 

da Sociologia no qual uma série de estudos se insere, ou um 

postulado, repleto de pressupostos metodológicos, extrema-

mente eficiente para auxiliar pesquisadores preocupados com 

a constituição do conhecimento em suas mais variadas formas 

e dimensões? Propor essa indagação é importante para não 

causar espanto aos leitores que, em um primeiro momento, 

podem estranhar uma exposição sobre as dimensões práticas, 

técnicas e operacionais de pesquisas que adotem a Sociologia 

do Conhecimento como a fonte das preocupações metodoló-

gicas de seus pesquisadores. Sendo assim, trataremos a Socio-

                                                           
1 Felipe Fontana é cientista social e doutorando no Programa de Pós-Graduação 
em Ciência Política (PPGPol) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
onde desenvolve suas pesquisas com apoio da CAPES. 
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logia do Conhecimento como um campo disciplinar que para 

ser desenvolvido plenamente precisa de um método e técnicas 

próprias de pesquisa que levem em consideração suas prin-

cipais orientações; ou seja, da mesma forma como vários ou-

tros saberes, ela necessita de um método particular que pre-

cisa ser posto em prática. Porém, que método é esse?  Ou 

melhor, quais as técnicas inerentes à Sociologia do Conheci-

mento que podem e devem ser utilizadas pelos pesquisadores 

vinculados a este campo do saber sociológico? 

 Como um relevante campo da Sociologia, a Sociologia 

do Conhecimento prima pelos estudos que busquem averiguar 

a constituição do conhecimento levando em consideração os 

sujeitos do conhecimento e a posição dos mesmos em meio à 

realidade da qual fazem ou faziam parte. Contudo, desvendar 

essa importante relação exige um trabalho prático e técnico 

que não é abordado de modo sistemático por muitos pes-

quisadores que desenvolvem seus estudos nesse campo. Acre-

ditamos que essa é uma lacuna vinculada à Sociologia do 

Conhecimento e que a mesma só pode ser fechada com a 

preocupação cada vez maior de se apresentar, minuciosamen-
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te, os meios pelos quais determinados estudiosos constituíram 

e desenvolveram suas pesquisas2. Dessa maneira, apresentare-

mos aqui, após uma análise dos principais pressupostos meto-

dológicos lançados pela Sociologia do Conhecimento, os meios 

pelos quais edificamos e realizamos a pesquisa de mestrado 

intitulada A Presença de Émile Durkheim em Oliveira Vianna: 

Contribuições ao Pensamento Social e Político Brasileiro 

(2013)3. Na busca por uma exemplificação de cunho mais prá-

                                                           
2 Essa importante questão acerca da necessidade cada vez maior de se evidenciar 
os meios pelos quais se faz e se constrói uma pesquisa não foge do horizonte de 
preocupações de Michael Löwy presentes na obra As Aventuras de Karl Marx 
contra o Barão de Münchhausen: Marxismo e Positivismo na Sociologia do 
Conhecimento. Segundo o autor: “Do ponto de vista da sociologia crítica do 
conhecimento, a formulação que nos parece mais interessante entre os sociólogos 
franceses contemporâneas é (no domínio que nos ocupa) a de Pierre Bourdieu, 
segundo o qual as chances de construir na produção da verdade dependem de dois 
fatores principais: „o interesse que se tem saber e em fazer saber a verdade (ou 
inversamente, em ocultá-la ou ocultá-la de si) e a capacidade que se tem de 
produzi-la‟. Em outros termos: „a sociólogo está tanto mais armado para descobrir o 
oculto quanto mais armado cientificamente, quando ele utiliza melhor o capital de 
conceitos, de métodos, de técnicas acumulado por seus predecessores, Marx, 
Durkheim, Weber, e como outros, é quando é mais „crítico „, quando a intenção 
consciente ou inconsciente que o anima é mais subversiva, quando tem mais 
interesse em desvendar o que é censurado, contido, no mundo social‟” (Löwy, 
2000: 217). 

3 Alguns dos principais resultados dessa pesquisa, assim como determinadas 
análises acerca das contribuições durkheimianas voltadas/ligadas à constituição de 
um tipo de Sociologia Política Brasileira de forte matriz vianniana, podem ser 
visualizados no artigo intitulado A Constituição de uma Sociologia do Brasil: os 
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tico, mostraremos como este trabalho de mestrado vinculado 

ao nosso Pensamento Político e Social foi desenvolvido e ope-

racionalizado levando em consideração os principais pressu-

postos metodológicos inerentes à Sociologia do Conhecimento 

de Karl Mannheim. 

Realizar estudos que buscam compreender a trajetória 

de um pensamento, ou ainda, as concepções teórico-concei-

tuais que o norteiam não é uma das tarefas mais fáceis de se 

realizar. Dessa forma, é necessário angariar uma série de orien-

tações metodológicas e técnicas de pesquisa capazes de nos 

auxiliar nesse árduo trabalho. Leituras estruturais ou direcio-

nadas, investigações comparativas, pesquisas em acervos, es-

tudos bibliográficos, averiguações biográficas e análises de 

                                                                                                                           
Vínculos Entre o Pensamento Durkheimiano e a Interpretação de Oliveira Vianna 
sobre o Povo e as Instituições Políticas Brasileiras, publicado em 2014 por Felipe 
Fontana e Thiago Mazucato; segundo os autores: “a presença das ideias de Émile 
Durkheim no pensamento de Oliveira Vianna se mostrou producente na atividade 
de edificar a sua interpretação e o seu diagnóstico sobre o Brasil que, por sua vez, 
compõem a base de toda sua análise acerca dos problemas políticos do país e dos 
empecilhos que inviabilizam um efetivo processo de modernização da sociedade 
brasileira; ou seja, relevante para construir os pilares indispensáveis à confecção 
de um estudo intrínseco à Sociologia Política (que, em linhas gerais, pressupõe 
uma leitura, um diagnóstico ou uma interpretação do social, para assim, 
compreender de modo diferenciado, mais completo e dinâmico a política e a vida 
pública de uma dada coletividade)” (Fontana & Mazucato, 2014: 129). 
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contexto histórico dos atores e dos períodos estudados pa-

recem ser as principais formas de se compreender de maneira 

profunda um determinado pensador, as influências (teóricas, 

conceituais, ideológicas, políticas, etc.) que guiaram seu pen-

samento no momento em que ele constituiu suas teorias e 

conceitualizações e, principalmente, o grau de inferência social 

e política de suas ideias. Nesse sentido, a Sociologia do Conhe-

cimento parece transpor para a realidade dos pesquisadores 

atrelados a estes estudos – parte significativa daquilo que é 

produzido atualmente no campo do Pensamento Político e So-

cial Brasileiro – todas essas questões como uma problemática 

metodológica circunscrita aos estudos daqueles que estão 

preocupados com a trajetória de ideais e com a constituição do 

conhecimento como um objeto analítico e específico de pes-

quisa4.  

 Na atualidade, notamos que há em nosso Pensamento 

Político e Social uma gama significativa de estudos e pesquisas 

                                                           
4 Em nosso caso, a Sociologia do Conhecimento se apresentou de maneira 
importante para apreendermos algumas peculiaridades do pensamento de Oliveira 
Vianna; principalmente a pertinência do vínculo que o pensamento do intelectual 
fluminense estabelece com determinadas ideias, teorizações e conceitualizações 
durkheimianas e com o período histórico do qual ele fazia parte. 
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que buscam compreender determinados autores levando em 

consideração as importantes mediações entre seus pensamen-

tos e os contextos nos quais eles foram constituídos. Lilia Mo-

ritz Schwarcz e André Botelho, no artigo denominado “Pensa-

mento Social Brasileiro, um Campo Vasto Ganhando Forma”, 

assinalam o quão expressiva é a presença de trabalhos que en-

caram com seriedade as conexões e as relações entre pensa-

dores, ideias e contextos históricos e de produção do conhe-

cimento: 

Em consonância com a produção e o debate in-
ternacionais no domínio das ciências sociais, po-
dem-se assinalar, ainda, algumas alterações im-
portantes nesse campo de pesquisas [Pensamento 
Social Brasileiro], como o interesse pelos pro-
cessos sociais não apenas de produção, mas tam-
bém de aquisição, transmissão e recepção das di-
ferentes formas de conhecimento; a visão dos de-
tentores do conhecimento como um grupo maior 
e mais variado do que antes; o interesse pela vida 
intelectual cotidiana de pequenos grupos, círculos 
ou redes vistas como unidades fundamentais que 
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constroem e difundem o conhecimento (Botelho 
& Schwarcz, 2011: 12)5. 

 A questão central posta pela Sociologia do Conheci-

mento, desde a sua concepção e teorização mais formal dada 

                                                           
5 Esta posição de André Botelho e Lilia Moritz Schwarcz não se afastam de 
algumas reflexões contemporâneas preocupadas em delinear e estabelecer as 
especificidades de nosso Pensamento Social e Político Brasileiro. Por exemplo, 
Vera Alves Cepêda, Thiago Mazucato e Felipe Fontana, na “Apresentação” do 
Dossiê de Pensamento Social e Político Brasileiro publicado na Revista Florestan 
(2015), afirmam que: “De modo geral, o Pensamento Político e Social Brasileiro 
resguarda ou engloba uma gama vasta de estudos e trabalhos preocupados com a 
compreensão: 1) de trajetórias intelectuais no Brasil; 2) do vínculo entre intelectuais 
e algumas instituições/organizações sociais e políticas brasileiras; 3) da circulação, 
recepção e apropriação de ideias no cenário intelectual brasileiro; 4) das diferentes 
formas como as ideias se constituem e das distintas maneiras como elas são 
veiculadas, transmitidas, absorvidas e recebidas pelo conjunto social e político de 
nossa sociedade; 5) do profundo vínculo entre a constituição de um determinado 
conhecimento e as especificidades sociais, culturais, econômicas e políticas de um 
dado recorte temporal/contextual da realidade brasileira” (Cepêda, Fontana & 
Mazucato, 2015: 07). Ou ainda, Vera Alves Cepêda, na “Apresenta-ção” do Dossiê 
de Pensamento Político Brasileiro publicado pela Revista Teoria & Pesquisa (2015), 
informa que: “O terceiro ponto que propus apresentar versa sobre a ressignificação 
dos estudos na área de pensamento político, capaz de reconectar as duas 
trajetórias ou momentos: quando o leque de temas, objetos, teorias e métodos 
particulares ao campo das pesquisas de pensamento político provocam um estudo 
crítico da própria dinâmica original e, como extensão, politizam e teorizam sobre os 
contextos dos autores/ textos, analisando a produção intelectual como intenção ou 
efeito político. Esta fase mais recente aponta a potência que intelectuais, obras, 
escolas, paradigmas e teorias tiveram - e ainda têm – nas explicações (ideologia, 
retórica, argumentos) que movem o campo político, influenciam atores em sua ação 
(incluindo o reconhecimento de seus interesses - que desde Tocqueville já havia 
sido assinalados como compreendidos, portanto modulados intelectivamente) e 
ajudam a modelar as instituições” (Cepêda, 2015: 02). 

 



A Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim aplicada ao 
Pensamento Político e Social Brasileiro  ∞  Felipe Fontana 

 

214 
 

por Karl Mannheim, em sua obra clássica Ideologia e Utopia 

(1929), consiste no profundo entendimento dos vínculos exis-

tentes entre o nascimento de determinados conhecimentos 

com os contextos e as condições históricas nas quais seu cria-

dor ou criadores estavam localizados, buscando estabelecer as-

sim, as relações de influência entre o “conhecimento e a exis-

tência6”. Karl Mannheim, em sua definição da Sociologia do 

Conhecimento afirma que esta possui duas dimensões, uma 

teórica e outra prática; no entanto, como a própria citação 

abaixo diz, tais dimensões não são necessariamente excluden-

tes:  

                                                           
6 Considerando as palavras de Michael Löwy, também podemos notar esta 
importante questão posta pela Sociologia do Conhecimento, qual seja: a intrínseca 
relação entre o sujeito do conhecimento e o meio do qual faz parte na constituição 
de um dado conhecimento; para o autor: “É com Ideologie and Utopie (1929) e o 
artigo Wissensoziologie (1931) – escrito para um manual de sociologia e integrado 
à nova edição (inglesa) de Ideologia e Utopia em 1936 – que Mannheim vai 
sistematizar sua concepção da sociologia do conhecimento e fornecer uma 
contribuição original à problemática historicista. A ideia central do livro (em 
continuidade com os ensaios de 1924-25) é a de Standortgebundekheit ou 
Seinsgebundenheit do pensamento geral e do conhecimento (histórico-social) em 
particular. A tradução habitual destes termos gebundenheit não implica 
determinação, mas dependência, ligação, vinculação: seria preciso, portanto, falar 
antes de dependência do conhecimento com relação ao ser (social) ou vinculação 
do conhecimento a uma posição (social). Que entende Mannheim por ser social ou 
posição social? O termo inclui vários grupos ou categorias sociais: gerações, 
círculos, seitas religiosas, grupos profissionais, mas a estrutura decisiva é a das 
classes sociais” (Löwy, 2000: 81). 
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A sociologia do conhecimento é um dos mais no-
vos ramos da Sociologia; enquanto teoria, procura 
analisar a relação entre conhecimento e a existên-
cia; enquanto pesquisa histórico-sociológica, bus-
ca traçar as formas tomadas por esta relação no 
desenvolvimento intelectual da humanidade 
(Mannheim, 1976: 286). 

 Enquanto postulado, a Sociologia do Conhecimento vin-

cula-se com duas importantes questões. A primeira é a neces-

sidade de investigarmos e analisarmos de maneira empírica co-

mo se dá a influência das relações sociais e dos acontecimen-

tos históricos em relação às ideias e ao pensamento. E a se-

gunda, como afirma Karl Mannheim, relaciona-se com a ave-

riguação e inquirição epistemológica, ou ainda, a busca pela va-

lidação epistemológica de um determinado conhecimento:  

A Sociologia do Conhecimento é, por um lado, 
uma teoria, e, por outro, um método histórico-so-
ciológico de pesquisa. Enquanto teoria, pode as-
sumir duas formas. É, em primeiro lugar, uma in-
vestigação puramente empírica, através da des-
crição e análise estrutural das maneiras pelas 
quais as relações sociais influenciam, de fato, o 
pensamento. O que pode levar, em segundo lugar, 
a uma inquirição epistemológica voltada para o 
significado desta inter-relação para o problema da 
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validade. È importante notar que estes dois tipos 
de indagação não estão necessariamente ligados, 
podendo-se aceitar os resultados empíricos sem 
se tirar as conclusões epistemológicas (Mann-
heim, 1976: 288). 

 Levando em consideração a citação acima, devemos 

deixar claro que a segunda perspectiva apontada não foi levada 

em consideração na abordagem de nosso objeto de pesquisa; 

ou seja, a análise, a crítica ou a busca por validação epistemo-

lógica do conteúdo dos objetos por nós analisados no trabalho 

de mestrado supracitado não foram de fundamental impor-

tância para a realização de nossa pesquisa. Afinal, o foco de 

nosso trabalho vinculou-se com a necessidade de estabelecer-

mos as conexões intelectuais entre Oliveira Vianna e Émile 

Durkheim, assim como a análise dos contextos históricos nos 

quais ambos os autores estavam localizados, evidenciando, as-

sim, algumas “pistas” extrateóricas7 que traduzem uma aproxi-

mação no plano histórico e contextual entre o sociólogo brasi-

leiro e o intelectual francês. Lilia Moritz Schwarcz e André Bo-

                                                           
7 Termo cunhado por Karl Mannheim na obra Ideologia e Utopia que é também 
denominado pelo autor como “fatores existenciais, em contraposição aos fatores 
puramente teóricos” (Mannheim: 1976).  
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telho atentam para essa importante questão e característica de 

muitos trabalhos brasileiros empreendidos atualmente no 

campo do Pensamento Político e Social Brasileiro: 

É o caso, para permanecer num plano mais geral, 
da busca de sínteses entre as abordagens que, de 
modo mais ou menos disjuntivo, ora privilegiam 
análise de textos, identificada genericamente à 
história das ideias e da arte, ora a reconstrução de 
contextos, identificada à história intelectual ou 
cultural. Não se trata obviamente de questionar a 
validade dessas abordagens. Muito pelo contrário, 
representa antes o reconhecimento de que a bus-
ca de novas visões sintéticas significa, entre ou-
tros, condição para que se possa aperfeiçoar e até 
mesmo completar movimentos analíticos pró-
prios. Antes centrado quase exclusivamente na 
pesquisa dos processos de constituição social das 
ideias, das artes ou da intelligentsia, interessa 
também especificar como estas, levando em conta 
as relações mais ou menos condicionadas que 
mantêm com os grupos sociais e as sociedades 
que as engendram, participam reflexivamente da 
construção do próprio social (Botelho & Schwarcz, 
2011: 13). 

 A necessidade de nos colocarmos a serviço do estudo 

da constituição de determinados pensamentos simboliza, em 

um primeiro momento, uma própria reflexibilidade em relação 
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ao conhecimento e suas origens. Desse tipo de pesquisa re-

sulta, de maneira mais direta, a compreensão das condições 

em que determinado pensamento emergiu e quais as relações 

destas condições com a construção de um dado conheci-

mento8. No caso de nossa pesquisa, a qual buscou compreen-

der as conexões intelectuais entre Émile Durkheim e Oliveira 

Vianna, o caminho que escolhemos ligou-se ao entendimento 

do cenário intelectual do qual Oliveira Vianna participava, e 

qual a presença de Émile Durkheim nesse ambiente. No que se 

refere à busca de relações exteriores, históricas ou extrateó-

ricas, para usar os termos de Karl Mannheim, que não levam 

em consideração a leitura que o sociólogo brasileiro fez das 

ideias do intelectual francês, também priorizamos o enten-

dimento dos contextos históricos nos quais estes autores 

estavam localizados e as mediações e implicações que tais mo-

                                                           
8 Obviamente, que desse processo todo de trabalho e pesquisa também emerge, 
de maneira mais indireta, o entendimento das raízes de determinadas idéias, 
pensamentos e conhecimentos que influenciaram ações concretas no meio social. 
No caso de Oliveira Vianna, sinaliza um cuidado em relação às concepções 
norteadoras de seu pensamento e a ligação deste com o trabalho político 
desenvolvido pelo intelectual brasileiro nos aparatos do Estado Brasileiro entre os 
anos de 1932 e 1940. 
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mentos tiveram em relação ao pensamento de ambos os au-

tores9.  

A atenção voltada para este importante vínculo entre 

os sujeitos do conhecimento e as condições históricas de seu 

tempo é fundamental para apreendermos e identificarmos, 

além dos próprios sujeitos do conhecimento, quais as contri-

buições destas condições na formação de ideias e de teorias 

que, de maneira geral, influenciaram na constituição de um da-

do saber, o qual, por vezes, pode estar ligado com a própria 

interferência, construção e modificação de uma determinada 

realidade social, política, econômica, intelectual ou cultural10. 

                                                           
9 Concatenadas a esta questão, destacamos as palavras de Léo Rodrigues Júnior 
que, por sua vez, estão presentes no artigo denominado Karl Mannheim e os 
Problemas Epistemológicos da Sociologia do Conhecimento; segundo o autor, 
notamos que: “A Sociologia do Conhecimento tem por objetivo identificar, conhecer, 
explicar e validar os nexos existentes entre as „condições sociais‟ posicionadas 
historicamente, e as produções culturais de atores individuais e coletivos oriundas 
da interação de conteúdos cognitivos desses atores com a própria realidade 
coletiva (tipos de instituição, crenças, doutrinas, racionalidades sociais). Neste 
sentido, estaríamos diante da categoria conceitual denominada „interatividade‟ ou, 
como preferem correntes pós-estruturalistas, reflexividade do conhecimento, ou 
seja, o conhecimento do conhecimento. É desta forma que a Sociologia do 
Conhecimento tem sido legitimada como ramo da própria Sociologia” (Júnior, 2002: 
115-6). 

10 Isso também pode ser observado nas palavras de Vera Alves Cepêda e Thiago 
Mazucato, presentes no texto intitulado Ciência, intelectuais e democracia no centro 
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Em relação aos sujeitos do conhecimento, destacamos as pala-

vras de Lamo de Espinosa et al que estão presentes na obra La 

Sociología del Conocimientoy de la Ciencia, para assim, apreen-

dermos de maneira mais precisa essa questão: 

A singularidade da Sociologia do Conhecimento 
deriva do fato de que toma por objeto todo o 
conhecimento tornando-se um conhecimento do 
conhecimento, um conhecimento reflexivo [...]. 
Deste modo, a reflexividade é a operação que 
permite por em descoberto o sujeito do conhe-
cimento, tematizando-o como parte, como parte 
ativa, do ato de conhecer (Lamo de Espinosa et al, 
1994: 48). 

                                                                                                                           
e na periferia: o diálogo teórico entre Karl Mannheim e Florestan Fernandes; 
segundo os autores: “A concepção ontológica da Sociologia do Conhecimento 
estabelece como pressuposto epistemológico a construção do diagnóstico de 
época, recuperando trajetórias sociais cristalizadas em um arranjo epocal, uma 
constelação de sentido e direção social, emergente da estrutura de opções legadas 
pelo passado e definidas pelo presente. É um tipo de historicismo (sem a teleologia 
presente nos modelos hegeliano e marxista) que procura detectar o presente a 
partir da compreensão dos resultados das tensões pretéritas que convergem em 
uma configuração atualizada: mix de uma visão diacrônica e simultaneamente 
sincrônica1. Nesse processo, as representações simbólicas – as ideias – são forças 
sociais ativas, distribuídas como arranjos ideológicos ou utópicos, funcionando 
como meios de consecução das experiências reais. Não são apenas 
representações: são parte da existência social e método para apreensão desta” 
(Cepêda & Mazucato, 2015a: 67). 
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A Sociologia do Conhecimento possui, de fato, várias 

vertentes críticas que buscam problematizá-la e colocar em 

evidencia suas novas possibilidades interpretativas frente aos 

novos estudos que a levam em consideração11. As principais 

discussões desses autores acerca da Sociologia do Conheci-

mento e seus novos dilemas na contemporaneidade vão ao en-

contro da necessidade de deslocar desta especialidade do pen-

samento sociológico os vínculos que ela passou a ter, princi-

palmente depois dos trabalhos de Robert Merton, com o es-

tudo único da própria ciência como instituição social, política, 

cultural ou econômica; ou ainda, com a difícil relação ou dis-

puta entre a Sociologia do Conhecimento e a Epistemologia12.  

                                                           
11 David Bloor (Conhecimento e Imaginário Social [2008]), Léo Rodrigues Júnior 
(Karl Mannheim e os problemas epistemológicos da Sociologia do Conhecimento – 
É Possível uma solução construtiva [2002]) e Emilio Lamo de Espinosa et al (La 
Sociología del Conocimientoy de la Ciencia. [1994]) são exemplos de autores e 
buscam trazer algumas contribuições para o debate desta questão. 

12 Nesse sentido, notamos que a Sociologia do Conhecimento coloca, por um lado, 
o problema da gênese social do conhecimento e, por outro lado, a Epistemologia, 
evidencia o problema da validez científica desse conhecimento.  Contudo, há 
algumas críticas em relação a esta oposição. Segundo Léo Rodrigues Júnior, se o 
conhecimento, como afirma a Sociologia do Conhecimento: “tem a sua gênese a 
partir de nexos existentes entre as condições sociais, posicionadas historicamente, 
e as produções culturais de atores individuais e coletivos, então, devemos admitir 
que diferentes contextos sociais gerariam diferentes conhecimentos e, 
consequentemente, que tais conhecimentos somente teriam sua validez 
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Há uma gama significativa de discussões sobre a So-

ciologia do Conhecimento acerca das várias possibilidades e 

impossibilidades de sua adoção em trabalhos científicos que 

possuem a finalidade de compreender tanto as trajetórias in-

telectuais quanto as trajetórias de pensamentos, teorias e con-

ceitualizações. O mais interessante é que por mais que os li-

mites da Sociologia do Conhecimento sejam postos em evidên-

cia em relação à Epistemologia (busca pela veracidade do 

conhecimento), muitos autores salientam que a grande con-

tribuição deste campo do pensamento sociológico vincula-se 

aos estudos sobre a formação e o desenvolvimento de um da-

do conhecimento e a primazia fundamental entre contextos 

históricos e de produção com a própria constituição das ideias. 

Como afirma Enno Dagoberto Liedke Filho, a Sociologia do 

Conhecimento, em linhas gerais:  

                                                                                                                           
assegurada em determinadas condições sociais. Isso nos levaria a conceber a 
existência de conhecimentos apenas particularizados, atomizados, e a considerar 
que todo o conhecimento estaria inevitavelmente vinculado a uma forma sociais 
impossibilitando a construção de uma verdade única”, a qual, por vezes é postulada 
por uma epistemologia de cunho mais filosófico (Júnior, 2002: 117). 
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É o ramo da Sociologia que estuda a relação entre 
pensamento e sociedade. Ela está preocupada 
com as condições sociais e existenciais do conhe-
cimento. Estudiosos desse campo, longe de fi-
carem restritos à análise sociológica da esfera cog-
nitiva, como o termo poderia implicar, têm se 
dedicado a análise de toda a gama de produtos 
intelectuais – filosofia e ideologia, doutrinas po-
líticas e pensamentos teológicos. Em todas essas 
áreas, a sociologia do conhecimento tenta relacio-
nar as ideias que constituem seu foco de estudo 
ao contexto sócio histórico em que são produzidas 
e recebidas (Filho, 2003: 231). 

Nesse sentido, claramente podemos deduzir, que o ca-

minho lançado pela Sociologia do Conhecimento que pode au-

xiliar fundamentalmente na realização de determinadas pes-

quisas – conectadas com o problema da constituição do conhe-

cimento – é o da análise, do entendimento e da articulação 

entre os períodos históricos nos quais dados atores estavam 

localizados no momento em que constituíram suas ideias. Mas, 

para além da pura análise histórica e contextual destes pe-

ríodos, o que também nos parece ser de extrema importância 

para estas pesquisas, relaciona-se com o entendimento dos 
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cenários intelectuais, ou dos contextos de produção, nos quais 

estes mesmos atores estavam imersos. 

As dimensões práticas de pesquisa – evidenciadas pela 

Sociologia do Conhecimento, como já mencionamos – não são 

colocadas e discutidas de maneira clara pelos autores por nós 

analisados. Ou seja, não há uma contundente argumentação 

ou evidenciação de cunho prático para os estudiosos que se 

interessam por esse ramo do conhecimento. Por exemplo, não 

há referências de práticas e técnicas de pesquisa ligadas à aná-

lise documental, biográfica, bibliográfica, histórica, contextual 

ou de trabalho em acervo, museus e fundações, que funda-

mentem o contato prático do pesquisador com seus objetos e 

recursos de investigação e que sejam amplamente articuladas 

aos preceitos da Sociologia do Conhecimento. No entanto, 

para atingir o entendimento daquilo que esse campo do 

pensamento sociológico prima como essencial (inter-relação 

entre contexto histórico e de produção com a constituição do 

conhecimento), subtende-se que as possíveis práticas de pes-

quisa necessárias aos pesquisadores sejam estas que acabamos 

de mencionar. 
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Nesse sentido, e evidenciando de modo exemplificativo 

o processo de realização de nossa pesquisa, além da análise 

puramente histórica e contextual dos dois autores por nós 

pesquisados, realizamos neste estudo um importante trabalho 

no acervo do Museu Casa de Oliveira Vianna. O objetivo desta 

ida ao museu foi, em primeiro lugar, mapear no acervo do so-

ciólogo niteroiense quais eram as obras de Émile Durkheim que 

ali estavam presentes e que foram lidas, marcadas ou anotadas 

pelo intelectual brasileiro, constituindo, assim, algumas pistas e 

caminhos para entendermos com mais propriedade qual a pe-

culiaridade dos usos conceituais e teóricos feitos por Oliveira 

Vianna em relação ao pensamento durkheimiano. Em segundo 

lugar, essa atividade de pesquisa desenvolvida no acervo do in-

telectual brasileiro também possibilitou a compreensão de par-

te da trajetória intelectual deste autor. Levando em considera-

ção a percepção que tivemos in loco, a qual estava guiada prin-

cipalmente pelo nosso objeto de pesquisa, notamos que boa 

parte dos manuais introdutórios (muito utilizados por intelec-

tuais na época) ali presentes eram de origem francesa e par-

cela significativa dos mesmos tinham como recurso explicativo 
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as conceitualizações de Émile Durkheim. Ou seja, esse contato 

com o acervo de Oliveira Vianna foi relevante para dimensio-

narmos o contexto de produção no qual o pensador brasileiro 

estava situado. Dessa maneira, tivemos a oportunidade de 

apreender quais as correntes de pensamento que possuíam 

uma maior disseminação no cenário intelectual do sociólogo 

brasileiro.  

Especificamente no caso de nossa pesquisa, para enten-

dermos esse contexto de produção foi necessário buscar a 

compreensão do modo como algumas ideias estrangeiras fo-

ram recebidas em nosso país e quais os meios que fizeram com 

que elas chegassem ao Brasil. Por exemplo, qual a implicação 

inerente ao fato de que as principais ideias de autores estran-

geiros utilizadas no Brasil do Século XIX e início do Século XX 

terem sido acessadas, por grandes autores de nosso Pensa-

mento Político e Social deste período, através de manuais ge-

rais de sociologia, de método sociológico, de solidariedade, de 

corporativismo, de psicologia social, de cultura ou de antro-

pologia social? Como este tema não é algo distante de muitas 

preocupações inerentes a vários trabalhos brasileiros atentos à 
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recepção de ideias em nosso país, podemos evidenciar algu-

mas explicações sobre esta questão.  

De acordo com Simone Meucci, os manuais introdu-

tórios foram frequentemente utilizados por intelectuais bra-

sileiros no início do Século XX. Devido à dificuldade de se obter 

as obras diretas/originais de autores estrangeiros, muitos de 

nossos pensadores desse período recorriam a esta alternativa. 

Segundo a própria autora, dentre os intelectuais estrangeiros 

da escola francesa que mais foram traduzidos e reproduzidos 

em manuais introdutórios, destacou-se Émile Durkheim:  

O mais representativo e o mais influente sociólogo 
membro dessa ‘escola’ é certamente Émile Durk-
heim, cujas contribuições ocupam as páginas de 
muitos de nossos manuais. Especialmente os livros 
‘Sociologia Criminal’ (1915) de Paulo Egydio Car-
valho, ‘Princípios de Sociologia’ (1935) de Fernando 
de Azevedo, ‘O que é sociologia’ (1935) de Rodri-
gues Meréje, e ‘Sociologia Educacional’ (1940) de 
Fernando de Azevedo são importantes veículos 
divulgadores das ideias de Durkheim. Seus autores 
pretendiam, por meio da difusão dos conceitos e 
das investigações do sociólogo francês, legitimar a 
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sociologia em nosso meio intelectual13 (Meucci, 
2001: 127). 

Márcio Sérgio Batista Silveira de Oliveira também aten-

ta para o fato de que a introdução de alguns autores estrangei-

ros em nosso país – fundamentais para a construção do campo 

sociológico no Brasil – foi realizada e dinamizada através da uti-

lização de manuais gerais de Sociologia. Falando especifica-

mente de Émile Durkheim, ele afirma que:  

A relação desses livros indica, de certa forma, a 
própria recepção da obra de Durkheim no Brasil. A 

                                                           
13 Falando diretamente do acervo de Oliveira Vianna, e problematizando também o 
fato de que não foram somente os manuais os principais meios utilizados pelos 
intelectuais brasileiros durante o Século XIX e  início do Século XX, Gisele Martins 
Venancio evidencia que houve, especificamente no caso do intelectual fluminense, 
o acesso a ideias e a autores de maneira direta, ou seja, através das obras 
originais de determinados pensadores estrangeiros; nesse sentido, também 
notamos que a historiadora destaca Émile Durkheim e alguns de seus seguidores 
como importantes no contexto de produção de Oliveira Vianna: “Mas foi o último 
dos três, Émile Durkheim, o mais bem sucedido na tentativa de criar uma equipe de 
intelectuais em torno de seu projeto. Em 1896 criou a revista L´Année Sociologique 
na qual participavam Marcel Mauss, Maurice Halbwachs, Célestin Bouglé, François 
Simmiand e Paul Fauconnet, entre outros. O grupo em torno desse periódico foi, 
por cerca de 20 anos, o mais importante da sociologia francesa. A biblioteca de 
Vianna possuía, além dos livros dos autores já citados, uma coleção da revista 
Année Sociologique, composta dos números 1 a 12, correspondente aos anos de 
1896 a 1924, o que demonstra a sua atualidade em relação ao que se produzia nos 
meios intelectuais franceses, mais especificamente no campo dos estudos 
sociológicos” (Venancio, 2003: 164-5). 
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obra foi inicialmente introduzida no campo do 
Direito, frequentou grande número de “manuais 
de Sociologia” e desempenhou papel crucial no 
processo de implantação da Sociologia como 
disciplina científica e universitária (particular-
mente na Universidade de São Paulo) (Oliveira, 
2009: 1). 

O mais interessante das afirmações supracitadas de 

ambos os autores acerca da introdução de Émile Durkheim no 

Brasil via Manuais de Sociologia no campo do Direito é jus-

tamente a possibilidade de inferirmos que Oliveira Vianna 

tenha entrado muito cedo, durante sua formação superior, em 

contato com determinadas ideias durkheimianas. Afinal, sabe-

mos que formação acadêmica do pensador brasileiro foi rea-

lizada no campo do Direito. Oliveira Vianna bacharelou-se em 

Direito em 1905 pela Faculdade Nacional de Direito da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro (Tôrres, 1956: 26-32).  

Observando o acervo de Oliveira Vianna, pudemos cla-

ramente perceber que houve, por parte deste estudioso, uma 

mescla de obras originais de grandes autores da Sociologia14 

                                                           
14 A maioria desses autores, como se pode ver nas obras e manuais por nós 
encontrados, é francesa. 
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com uma gama significativa de obras introdutórios dos mais 

diferentes tipos e temáticas, ou ainda, de manuais gerais de 

Sociologia. Dentre eles, e especificamente relacionado ao nos-

so objeto de pesquisa, pudemos destacar algumas obras origi-

nais de Comte, Le Play, Ratzel, Halbwachs e Durkheim. De 

Émile Durkheim, as obras originais encontradas foram: De la 

Division du Travail Social15, Les Règles de la Méthode Socio-

logique16 e La División del Trabajo Social17. A presença de ma-

nuais introdutórios de diversas áreas é significativa no acervo 

de Oliveira Vianna, sendo assim, podemos elencar as seguintes 

obras: Grandes Sociólogos Modernos: Durkheim18; Introduction 

à la Méthode Sociologique19; Introduction à la Sociologie 20; La 

                                                           
15 Durkheim, Émile. De la Division du Travail Social. Paris: Librairie Félix Alcan, 
1932. 

16 Durkheim, Émile. Les Règles de la Méthode Sociologique. Paris: Librairie Félix 
Alcan, 1938. 

17 Durkheim, Émile. La División del Trabajo Social. Madrid: Daniel Jorro Editor, 
1928. 

18ALPERT, Harry. Grandes Sociólogos Modernos: Durkheim. Pánuco: Fondo de 
Cultura Económica, 1945. 

19BUREAU, Paul. Introduction à la Méthode Sociologique. Paris: Librairie Bloud & 
Gay, 1923. 

20CUVILLIER, A. Introduction à la Sociologie. Paris:  Librairie Armand Colin, 1936. 
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Solidarité Sociale ses causes, son évolution, ses conséquences21; 

Manual de Sociologia22; Manuel d’anthropologie culturelle23; 

Sociologia24; Essais Sur Le Corporatisme25; Introdução à Psycho-

logia Social26 e Outline of the Principles of Sociology27. 

Como é perceptível, nos dirigimos ao acervo do Museu 

Casa de Oliveira Vianna claramente orientados por nossos pro-

blemas e objetivos de pesquisa, e, dessa forma, conseguimos 

delinear e rastrear uma gama significativa de obras que de-

monstravam alguns vínculos entre o intelectual brasileiro e o 

sociólogo francês, constituindo assim, ao menos uma parcela 

do contexto de produção no qual o intelectual brasileiro estava 

imerso. Assim, podemos sugerir que esta investigação eviden-

                                                           
21DUPRAT, G. L. La Solidarité Sociale ses causes, son évolution, ses 
conséquences. Paris: Octave Doin Éditeur, 1907. 

22GINSBERG, Morris. Manual de Sociologia. Buenos Aires: Editorial Losada, 1942. 

23LOWIE, Robert. Manuel d’anthropologie culturelle. Paris: Payot, 1936. 

24PALANTE, G. Sociologia. Lisboa: Empreza do Almanach Eneyelopedico Ilustrado, 
1908. 
25PIROU, Gaetan. Essais Sur Le Corporatisme. Paris:  Librairie Du Recueil Sirey, 
1936. 

26RAMOS, Arthur. Introdução à Psychologia Social. Rio de Janeiro: Livraria José 
Olympio, 1936. 

27SMITH, Samuel. An Outline of the Principles of Sociology. New York: Barnes & 
Noble, 1939. 
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ciou com um pouco mais de propriedade quais são as ligações 

teóricas existentes entre Émile Durkheim e Oliveira Vianna, ou 

ainda, qual é propriedade e a especificidade das mesmas.  

Nossa pesquisa teve como horizonte o entendimento 

dos vínculos existentes entre o pensamento de Oliveira Vianna 

e as teorizações de Émile Durkheim naquilo que concerne às 

utilizações de alguns conceitos, noções e concepções durkhei-

mianas feitas pelo sociólogo brasileiro, quais sejam: os concei-

tos de Solidariedade, Consciência Coletiva e Morfologia Social, 

a noção de Estado e a concepção de Corporativismo. Com isto 

em vista é que tivemos a oportunidade de consultar uma ex-

tensa bibliografia estrangeira no acervo do autor que resguar-

dava alguma relação com os conceitos e noções anteriormente 

mencionados. Em um primeiro momento pensamos em am-

pliar as possibilidades e investigarmos os vínculos de Oliveira 

Vianna com outros autores acerca dessas mesmas noções e 

conceitualizações. Contudo, por mais que a pesquisa no museu 

nos tenha aberto um leque de possibilidades acerca da busca 

de novos objetivos ou até mesmo de novas direções analíticas, 

focamos nossos estudos apenas nos materiais coletados por 
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nós que tinham uma efetiva relação com o pensamento durk-

heimiano. Ou seja, por mais que houvesse uma amplitude de 

autores expostos nos manuais por nós analisados, buscamos 

filtrar, por exemplo, as marcações de Oliveira Vianna que 

tinham ligações diretas ou indiretas com Émile Durkheim. Para 

facilitar a leitura e o entendimento de nosso trabalho nós dis-

pusemos alguns anexos, na versão textual de nossa pesquisa (a 

dissertação), com todas as marcações de Oliveira Vianna acer-

ca do pensamento durkheimiano que consultamos e utilizamos 

em nossas atividades. 

Nossa pesquisa no Museu Casa de Oliveira Vianna foi 

realizada levando em consideração a possibilidade de apreen-

dermos concretamente os vínculos existentes entre o pensa-

mento de Oliveira Vianna e a teoria durkheimiana. Nesse sen-

tido, ao passo que iniciamos nossos trabalhos no acervo do so-

ciólogo brasileiro, priorizamos as obras de Émile Durkheim ali 

presentes assim como os manuais introdutórios, sejam os de 

Sociologia, sejam os de temas mais específicos, tais como as 

obras dedicadas a apresentar e discutir os conceitos de Corpo-

rativismo e de Solidariedade Social. O trabalho desenvolvido no 
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museu nos legou algumas relevantes comprovações e surpre-

sas para a pesquisa. Uma importante constatação vincula-se ao 

fato de que os manuais introdutórios de Sociologia, segundo o 

que observamos, configuraram-se como a mais relevante porta 

de acesso pela qual Oliveira Vianna entrou em contato com 

conceitos, ideias e perspectivas sociológicas durkheimianas. 

Obras de Émile Durkheim presentes no acervo são apenas três, 

duas edições de A Divisão do Trabalho Social e uma de As Re-

gras do Método Sociológico. Em contrapartida, analisamos seis 

manuais de sociologia com marcações do jurista brasileiro que 

traduziam a necessidade de Vianna mensurar algum significado 

ou entendimento acerca de conceitos e ideias inerentes o pen-

samento do sociólogo francês. 

 Já uma surpresa, não muito positiva, ligou-se à própria 

dinâmica que tivemos que adotar no trabalho de campo e as 

limitações que ela causou em nossa pesquisa. A maneira mais 

adequada de realizarmos nosso trabalho foi a de escanear as 

obras que nos interessavam e que estavam presentes no acer-

vo, para, posteriormente, encontrarmos marcações e principal-

mente anotação de Oliveira Vianna acerca de Émile Durkheim 
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e de seu pensamento. Acreditamos que essa tarefa não foi 

realizada com muito êxito, pois o método de estudo adotado 

por Oliveira Vianna não levava em consideração anotações sis-

temáticas e exclusivas nas obras dos autores por ele consul-

tados (marginálias)28. Ele utilizava um método de estudo que 

consistia na marcação29 das obras assim como, na maioria das 

vezes, na anotação de observações em pequenos papéis, deno-

minados pela bibliotecária e responsável pelo acervo do museu 

como papagaios30, que eram colocados no meio das obras con-

                                                           
28 Um exemplo de pesquisa, nesse caso conjunta, que encara com seriedade a 
investigação de marginalias com a intenção de analisar a peculiaridade da leitura e 
da interpretação de um autor em relação a outro – com o intuito de observar 
possíveis apropriações, continuidades e influências intelectuais – pode ser 
encontrado na obra O intelectual Florestan Fernandes e seus diálogos intelectuais 
(2015), organizada por Vera Alves Cepêda e Thiago Mazucato. Neste estudo, que 
conta com a colaboração de Claudia de M. B. de Oliveira e Lívia de Lima Reis, 
buscou-se sistematizar algumas anotações/observações de Florestan Fernandes 
localizadas nas marginalias de determinadas obras de Karl Marx e Karl Mannhheim 
lidas por ele; no segundo caso – Karl Mannhheim –, destacam-se as seguintes 
obras lidas e anotadas/observadas por Florestan Fernandes: Ideologia e Utopia 
(1929), Liberdade, Poder e Planificação Democrática (1950), Diagnóstico de Nosso 
Tempo (1943) e Sociologia Sistemática (1957). Ver (Cepêda & Mazucato: 2015b). 

29 Ato de sublinhar e destacar algumas passagens nas próprias obras lidas.  

30 Essa descoberta foi realizada por nós no momento em que estávamos 
escaneando um dos manuais de Psicologia Social lidos por Oliveira Vianna e lá 
encontramos dois dos milhares papagaios confeccionados pelo autor que ainda não 
tinham, assim como os outros onze mil, sido retirados do interior das obras 
inerentes ao acervo do sociólogo brasileiro. 
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sultadas por Oliveira Vianna de acordo com a passagem a que 

eles faziam referência. O grande problema é que estes papa-

gaios escritos pelo jurista fluminense – certamente repletos de 

informações acerca do itinerário intelectual por ele assumido e 

de suas escolhas conceituais e teóricas – foram retirados quase 

que de todas as obras lidas pelo intelectual brasileiro, restan-

do-nos, portanto, muitas marcações eventuais e ilegíveis ano-

tações que Oliveira Vianna realizava nas obras por ele estu-

dadas. Atualmente, estes papagaios encontram-se guardados e 

distantes dos locais nos quais de fato eles deveriam estar. A 

impossibilidade de colocá-los em seus lugares de origem é 

certa31. Não é o caso exemplificar aqui quais poderiam ser os 

                                                           
31 Não há nesses papagaios a referência da obra a que eles pertenciam (número de 
página, autor, ano, título, etc.). Se voltar a eles seria uma possibilidade se os 
mesmos não fossem milhares de pequenos papéis misturados (embaralhados) sem 
respeitar nenhuma forma de ordenação. Diante deste fato, não seria só a difícil, ou 
também “pavorosa” como descreve André Veiga Bittencourt, letra de Oliveira 
Vianna o empecilho para a análise desses papagaios. Consultá-los um por um e 
vinculá-los de maneira certeira a determinadas obras exigiria um conhecimento 
profundo dos trabalhos presentes no acervo do intelectual fluminense, um tempo 
imenso e, principalmente, sorte. Segundo as bibliotecárias do Museu Casa de 
Oliveira Vianna, assim como alguns membros de sua equipe técnica, a retirada dos 
papagaios das obras com as quais estavam vinculados foi necessária para a 
preservação de determinados livros presentes no acervo do pensador niteroiense. 
Todavia, vale ressaltar, que essa mesma atividade poderia ter sido desenvolvida de 
maneira mais acertada se os papagaios fossem recolhidos dos livros lidos por 
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grandes problemas gerados por esse procedimento adotado 

pelo museu na realização de determinadas pesquisas. Afinal, o 

nosso trabalho, as dificuldades de nossa pesquisa e algumas de 

suas limitações analíticas já são expressão deste problema.  

 Outro exemplo de limitação analítica e interpretativa 

que enfrentamos vincula-se com as marcações de Oliveira 

Vianna. Nesse sentido, o que significam essas marcações (pa-

rágrafos ou frases sublinhados pelo intelectual brasileiro)? Ou 

melhor, essas marcações, ao passo que não estão acom-

panhadas de nenhuma observação ou anotação do pensador 

fluminense, podem significar o que para nossa pesquisa e nos-

sas averiguações? São elas legítimas como fonte e material 

analítico para as nossas investigações e, principalmente, com-

parações? Diante destas inquietações, a saída encontrada por 

nós foi a de verificar quais os conteúdos destas marcações e 

estabelecer conexões entre eles e determinadas ideias e teo-

rizações presentes nas obras de Oliveira Vianna por nós ana-

lisadas. No mínimo, o que pudemos apreender do conteúdo 

                                                                                                                           
Oliveira Vianna e, de alguma forma, separados, classificados e marcados 
respeitando suas origens, ou seja, as obras em que estavam inseridos e as páginas 
as quais eles faziam referência. 
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que foi marcado e assinalado de alguma forma pelo sociólogo 

niteroiense é que houve por parte dele uma curiosidade sobre 

determinado pensamento ou conceito; que houve a neces-

sidade dele compreender melhor dado assunto ou questão; ou 

ainda, que as marcações por parte do autor podem assinalar a 

sua intenção de articular um dado conteúdo ali encontrado 

com as suas análises e ideias futuras, presentes em suas obras, 

acerca do Brasil, sua formação e suas especificidades. 

 O número de manuais introdutórios de diversas áreas 

do conhecimento presente no acervo de Oliveira Vianna é sig-

nificativamente grande. Dessa forma, não conseguimos ras-

trear através de nossa pesquisa a presença de Émile Durk-

heim32 em todos esses trabalhos. Todavia, a partir do momen-

to que delimitamos nossas buscas aos manuais de Sociologia e 

às obras que tratavam pontualmente de algum dos eixos 

                                                           
32 Émile Durkheim foi um autor que estudou alguns objetos de pesquisa (educação, 
direito, trabalho, cultura, povos tradicionais, modernidade, religião, estado, etc.) 
circunscritos a determinados campos de estudo que tocavam, tangencialmente ou 
efetivamente, diferentes áreas das Ciências Humanas, são alguns exemplos: 
Sociologia, Economia, Ciência Política, Psicologia Social, Antropologia, etc. Nesse 
sentido, acreditávamos na possibilidade da transposição, contundente ou não, do 
pensamento durkheimiano a tais obras. Por isso que ficamos, em um primeiro 
momento, tentados em rastrear a presença do sociólogo francês nestes manuais 
relativamente distantes do campo sociológico. 
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conceituais que acreditávamos unir o pensamento de ambos 

os atores, tivemos boas descobertas. Para realizarmos a análise 

dos manuais consultados, edificamos uma classificação dos 

mesmos. De modo geral, os mesmos podem ser definidos e 

organizados em quatro tipologias distintas, são elas: 

 

 TIPO I – Manuais Gerais de Sociologia: obras abrange-

ntes que pretendem apresentar a Sociologia como uma 

nova área do conhecimento assim como seus principais 

autores e seus respectivos pensamentos (apresentação 

das perspectivas teóricas, das propostas metodológicas 

e dos principais conceitos daqueles que são vistos como 

os expoentes ou fundadores da Sociologia); 

 TIPO II – Manuais direcionados à compreensão do pen-

samento de um único autor: textos analíticos e inter-

pretativos acerca das teorizações, das conceitualizações 

e das principais ideias de um autor específico, por ve-

zes, tais obras trazem um conteúdo contextual e bio-

gráfico inerente ao pensador ali estudado ou apre-

sentado; 
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 TIPO III – Manuais voltados ao entendimento de um 

único conceito: são aqueles trabalhos que tratam dos 

fundamentos históricos e teóricos de um único concei-

to, ou seja, estudos que almejam informar, por exem-

plo, quais os alicerces do conceito de Solidariedade So-

cial ou da noção de Corporativismo; vale destacar que, 

por conta de estarem voltados a um único tema, tais 

manuais elegem uma gama variada de pensadores e 

estudiosos que de alguma forma interpretam e definem 

estas categorias; 

 TIPO IV – Manuais introdutórios de outras áreas do 

conhecimento (Humanidades) ou multidisciplinares: na 

maioria das vezes, são manuais de Antropologia e Psi-

cologia Social que de alguma forma articulam, em meio 

as suas discussões, algumas teorias ou ideias inerentes 

à Sociologia Geral ou a diferentes áreas do conhe-

cimento. 

 

Outra relevante dimensão de nossa pesquisa liga-se 

com a análise bibliográfica que edificamos neste trabalho e 
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com a escolha dos textos dos autores estudados por nós. Em 

relação às obras durkheimianas, notamos que suas escolhas 

são naturalmente justificadas: elas foram selecionadas de acor-

do com os temas tratados nos diferentes momentos de nossa 

pesquisa. Ou seja, se estivermos falando de consciência cole-

tiva ou de solidariedade, por exemplo, trabalhamos principal-

mente com a obra Da Divisão do Trabalho Social [1893] jus-

tamente por ser este o estudo em que o intelectual francês 

mais se dedicou ao entendimento e explicação destes con-

ceitos33. Além disso, em alguns momentos, acessamos deter-

minados comentadores, tanto de Émile Durkheim quanto de 

Oliveira Vianna, para sinalizar, com mais clareza, aquilo que es-

távamos tentando evidenciar com nossa interpretação. Contu-

do, estes comentadores possuem um papel coadjuvante perto 

das citações e das palavras originais dos autores que estão sen-

do estudados por nós. As obras que selecionamos de Oliveira 

                                                           
33 Além disso, a escolha dessas obras se dá pelo fato de que elas são expressões 
explícitas de um esforço do sociólogo francês em definir e significar 
especificamente alguns conceitos e noções investigados por nós. Dessa forma, se 
estivermos falando, por exemplo, da noção de Estado do intelectual francês, 
utilizaremos a obra Lições de Sociologia [1912]. 
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Vianna foram Populações Meridionais do Brasil [1920] e Ins-

tituições Políticas Brasileiras [1949].  

O primeiro motivo para esta escolha reflete uma per-

cepção que temos, qual seja: há nessas obras, diferentemente 

de outras, uma maior utilização por parte de Oliveira Vianna 

dos conceitos e noções que acreditamos representar os nexos 

e as ligações entre as teorizações do intelectual brasileiro e o 

pensamento de Émile Durkheim. O segundo motivo se deu pe-

la relevância destes dois trabalhos no pensamento do soció-

logo fluminense. Acreditamos que elas, respectivamente, inau-

guram e fecham o pensamento de Oliveira Vianna. Populações 

Meridionais do Brasil [1920] define em nosso Pensamento Polí-

tico e Social, além de uma nova agenda de preocupações acer-

ca das implicações de nosso tipo único de formação, uma 

linhagem teórico-interpretativa que reverberou, e ainda re-

verbera, em muitos estudos sobre o Brasil (idealismo orgânico). 

E Instituições Políticas Brasileiras [1949] congrega, de maneira 

bem amarrada, as principais ideias do intelectual niteroiense 

oriundas dos seus vários estudos sobre o Brasil e sua formação, 

sobre o Brasil Império, sobre o Brasil e seus desafios frente ao 
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desenvolvimento e à modernidade, sobre o Brasil e suas leis, 

em especial as promulgadas em nossa Primeira Constituição 

Republicana (1891) e sobre o Brasil e sua Administração Pú-

blica. 

De modo particular e com pouca expressividade em 

termos quantitativos em nossa pesquisa, também selecio-

namos e utilizamos a obra Problemas de Organização e Pro-

blemas de Direção [1952] de Oliveira Vianna. Fizemos isso por-

que tanto Populações Meridionais do Brasil [1920] como Insti-

tuições Políticas Brasileiras [1949] não possuem referências 

suficientes da visão do intelectual brasileiro acerca das noções 

de Estado Corporativo e de Corporativismo. Acreditamos que 

recorrer àquela obra foi de fundamental importância para de-

senvolvermos com mais propriedade o tópico de nossa pes-

quisa dedicado à exposição dos vínculos teóricos entre o in-

telectual brasileiro e Émile Durkheim no que concerne a noção 

de corporativismo. Em relação a estes textos por nós selecio-

nados para a realização de da pesquisa, uma importante ques-

tão ainda deve ser evidenciada: qual foi o tipo de tratamento 

dado às obras por nós lidas, analisadas, interpretadas e, por ve-



A Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim aplicada ao 
Pensamento Político e Social Brasileiro  ∞  Felipe Fontana 

 

244 
 

zes, comparadas? Ou seja, qual o tipo de leitura que po-

deríamos realizar sobre esses materiais que garantiria uma 

melhor interpretação e assimilação de suas ideias e de seus 

conteúdos? 

Nesse sentido, a difícil tarefa de assimilar um deter-

minado conteúdo de modo preciso e transmiti-lo para o outro 

(o leitor) requer algumas preocupações que têm como fundo 

maior o tipo de leitura que se faz, afinal, é ela que garante um 

maior domínio acerca das ideias que se quer transmitir. Se-

gundo Paulo Salles de Oliveira na Apresentação da obra deno-

minada Metodologia das Ciências Sociais notamos: 

É fundamental o trabalho de reconstruir com nos-
sa imaginação o itinerário de construção do pen-
samento do outro, tratando de não desfigurá-lo. É 
um encaminhamento de trabalho que respeita a 
integridade do todo e que, portanto, relativiza o 
pinçar fragmentado de partes, a compreensão 
apressada ou mesmo a leitura exterior, que pede 
ao texto categorias e desenvolvimento que ele 
nunca poderia ter, pois jamais fizeram parte dos 
horizontes do autor que o concebeu. (Oliveira, 
1998: 26).  
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 Reconstituir o pensamento do outro de modo a assi-

milá-lo profundamente: 

Supõe ultrapassar muitas práticas enviesadas, tais 
como: ler de modo exterior, sem se importar em 
distinguir as particularidades do texto em si; ler 
pinçando o que interessa, segundo a conveniência 
do (muito descuidado) leitor; ler de maneira frag-
mentária, sem recompor o encadeamento das 
ideias pelas quais um autor constrói seu pensar; 
ler um texto usando lentes e referenciais es-
tranhos ao autor que o concebeu. (Oliveira, 1998: 
25) 

 Respeitar trabalhos já edificados e os seus respectivos 

conteúdos não está ligado a moldá-los na forma de pers-

pectivas individuais, desconfigurá-los implantando informações 

que ali não estão presentes, mas sim em colocar ao máximo 

em evidência as ideias que ali já existem. Essa perspectiva fica 

mais nítida quando lemos as palavras de Marilena Chauí cita-

das por Paulo de Salles Oliveira: “Ler” – prossegue ela em outra 

formulação – “é aprender a pensar na esteira deixada pelo 

pensamento do outro. Ler é retomar a reflexão de outrem co-

mo matéria-prima para o trabalho de nossa própria reflexão” 
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(Oliveira, 1998: 25). Essa preocupação acerca da não implan-

tação de ideias (cobrar do texto categorias e desenvolvimentos 

que ele nunca poderia ter justamente porque eles jamais fi-

zeram parte dos horizontes do autor que os concebeu) por par-

te do leitor é uma das mais importantes questões para os tra-

balhos que buscam comparar e relacionar as ideias e as teori-

zações de diferentes autores. No nosso caso, a ansiedade ge-

rada pela vontade de responder nossos objetivos de pesquisa 

poderia nos levar à realização de uma leitura apressada acerca 

do pensamento de Oliveira Vianna e cobrar do mesmo algumas 

categorias durkheimianas que ali não estão presentes. Ou 

ainda, essa mesma vontade poderia fazer com que fôssemos 

imprecisos em relação ao pensamento durkheimiano, ajustan-

do-o a nossa vontade, mesmo às vezes não tendo ele uma 

compatibilidade ou vínculo com dadas teorizações de Oliveira 

Vianna. Acreditamos que todo o cuidado circunscrito à leitura 

dos conteúdos analisados é pouco. Dessa forma, as palavras de 

Paulo Salles de Oliveira já se apresentam como um bom ca-



A Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim aplicada ao 
Pensamento Político e Social Brasileiro  ∞  Felipe Fontana 

 

247 
 

minho a ser seguido na realização de trabalhos que necessitam 

de análises bibliográficas34.  

 Outra importante etapa de nossa pesquisa, talvez a 

mais inspirada pelos pressupostos metodológicos lançados pela 

Sociologia do Conhecimento, ligou-se com a necessidade de ar-

ticular os contextos históricos ao pensamento e às conceitua-

lizações dos autores estudados. Sendo assim, no capítulo dois 

de nossa pesquisa, intitulado de Contextos & Conceitos: Émile 

Durkheim e Oliveira Vianna Dialogando com seus Tempos, bus-

camos compreender como os diferentes contextos nos quais 

ambos os autores estavam inseridos e a interpretação que es-

tes pensadores tinham sobre eles possibilitava uma inte-

ressante aproximação entre Émile Durkheim e Oliveira Vianna. 

Assim, notamos a possibilidade de relacionar o pensamento 

destes intelectuais levando em consideração algumas pistas ex-

trateóricas. A grande inspiração para a realização dessa tarefa 

                                                           
34 E para se realizar uma pesquisa efetivamente respeitosa para com o pensamento 
do outro, acreditamos em uma postura de pesquisador na qual ele tem que realizar 
o esforço de: “se assumir como artesão pertinaz, paciente, atento, sensível e, ao 
mesmo tempo, despretensioso, zelador do consórcio entre teoria e prática, 
reservando exemplos probantes a cada movimento importante de sua reflexão.” 
(Oliveira, 1998: 20). 
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foi o preceito fundamental da Sociologia do Conhecimento, 

qual seja, a importante relação entre o sujeito do conhe-

cimento e seu contexto histórico. Dessa forma, notamos que 

ambos os estudiosos, ao passo que interpretam suas realida-

des, realizam diagnósticos parecidos. Ou seja, enxergam em 

suas realidades processos de desintegração, rupturas e insta-

bilidades, possibilitando assim, que Oliveira Vianna fizesse uso 

de alguns conceitos durkheimianos para edificar sua com-

preensão sobre o Brasil e sua formação.  

 Nesse sentido, é válido indagar: quais as aproximações 

extrateóricas que nos ajudam a compreender uma ligação ou 

aproximação entre Émile Durkheim e Oliveira Vianna? Sendo 

assim, analisamos as especificidades históricas destes períodos. 

Ou seja, um delineamento geral das condições históricas, so-

ciais e políticas de tais épocas. Dessa maneira, não retiraremos 

do nosso horizonte o entendimento das noções e dos conceitos 

que até então afirmamos querer compreender. Mostramos, 

dentre outras coisas, que a utilização do conceito de Solida-

riedade Social e da noção de Estado realizada por ambos os 

autores representam uma extensão da interpretação que eles 
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resguardam das realidades de que faziam parte. Ou seja, de-

fendemos que, por mais que os acontecimentos, contextos e 

realidades históricas de ambos os autores sejam diferenciadas, 

notamos que boa parte das respostas a serem dadas por eles 

para os problemas existentes em suas sociedades eram pare-

cidas, possibilitando assim, no caso de Oliveira Vianna, por 

exemplo, a utilização do conceito de Solidariedade Social para a 

compreensão da realidade brasileira com o sentido ou o sig-

nificado durkheimiano que esta categoria possuía. Não po-

demos esquecer que ambos os autores acreditam em um 

projeto político corporativista e, neste sentido, vale indagar co-

mo realidades e contextos tão diferenciados, inclusive com al-

guns problemas e demandas diferenciadas, fazem com que am-

bos os autores acreditem em um mesmo projeto político (tipo 

de estado)? É precisamente essa pergunta que buscamos res-

ponder ao final deste capítulo da dissertação a que nos re-

ferimos. 

 O período histórico no qual Émile Durkheim produziu a 

maioria de seus grandes estudos liga-se amplamente à conhe-
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cida III República Francesa35. A interpretação que muitos co-

mentadores realizam da relação entre estes períodos de gran-

des transformações vividos pela França e a influência que eles 

tiveram no pensamento durkheimiano é aquela que tende a 

colocar o autor como um defensor da ordem em detrimento 

das mazelas geradas pelas guerras e revoluções até então expe-

rimentadas por seu país (violência, fome, desestruturação eco-

nômica, social e política, etc.). Émile Durkheim vivenciou a Ter-

ceira República Francesa, o que pareceu ser, para o intelectual 

francês, um dos períodos mais oportunos para a reestruturação 

moral, social e cultural de sua nação, bem como para a unifi-

cação política de seu país e para a estabilização econômica da 

sociedade da qual fazia parte. Para o pensador francês, isso foi 

                                                           
35 De maneira geral, a história da França sofreu períodos revolucionários que 
desestabilizaram por completo as estruturas sociais, políticas, culturais e 
econômicas do país. Fazendo um recorte desde a Revolução Francesa até um 
pouco depois da morte de Émile Durkheim, notamos que o sociólogo francês foi 
herdeiro de uma época revolucionário e contemporâneo de um tempo de 
reconstrução. Da herança histórica do intelectual francês ao tempo no qual ele 
edificou sua teoria e pensamento, os principais acontecimentos foram: a Revolução 
Francesa de 1789; Primeiro Império de 1804 à 1814; Reinstauração da Monarquia 
de 1814 até 1830 (de Luís XVIII a Carlos X); As Revoluções de 1830 e 1848; A 
Segunda República de 1848 ao ano de1852; O Segundo Império de 1852 até 1870; 
e, por fim, A Terceira República de 1870 à 1940, período no qual basicamente o 
sociólogo francês viveu a maioria dos anos de sua vida (Émile Durkheim nasceu 
em 15 de Abril de 1858 e faleceu em 15 de Novembro de 1917). 
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de fundamental importância para o nascimento e o desen-

volvimento da Sociologia. Afinal, a tarefa desse novo campo do 

conhecimento científico era justamente auxiliar na construção 

ordenada desse novo momento experimentado pela França. 

Adicionado a isso, o que percebemos é que a Sociologia, em es-

pecial a Sociologia Durkheimiana, nasce nesse período refle-

tindo-o. Ora, não parece estranho crer que os conceitos ine-

rentes ao pensamento durkheimiano também traduzissem esta 

questão. Utilizando essa nossa lente interpretativa, consegui-

mos contextualizar algumas características dos conceitos de 

Consciência Coletiva, Solidariedade Social, Morfologia Social e 

das noções de Estado e de Corporativismo inerentes ao pen-

samento durkheimiano, tornando-os, assim, mais compreen-

síveis. 

 Uma importante questão que não podemos esquecer é 

que Émile Durkheim preocupava-se com o processo de moder-

nização da sociedade francesa e esta questão impactou alguns 

de seus estudos. A Divisão do Trabalho Social *1893+ é uma 

obra que traduz boa parte destas preocupações e é nela que o 

autor utiliza amplamente a noção de Solidariedade Social e 
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suas duas variações (a Solidariedade Orgânica e a Solidariedade 

Mecânica). Essa perspectiva parece ser de fundamental rele-

vância para entendermos os motivos pelos quais o intelectual 

francês acreditava que a educação tinha papel primordial para 

ampliar e levar a todos de uma dada coletividade as “grandes 

ideias morais de seu tempo e de seu país”, constituindo assim o 

“cimento que solda a diversidade das partes e até mesmo eli-

mina os conflitos sociais”. Nas palavras do pensador francês po-

demos perceber que:  

A sociedade não pode viver sem que exista, entre 
seus membros, suficiente homogeneidade? A 
educação perpetua e reforça essa homogenei-
dade, fixando com antecedência, na alma da 
criança, as similitudes essenciais que a vida co-
letiva supõe. De outra parte, porém, verifica-se 
que, sem certa diversidade, a cooperação é im-
possível? A educação assegura a persistência des-
sa diversidade necessária, apresentando ela pró-
pria diversidade e especialização. A educação con-
siste, pois, sob qualquer de seus aspectos numa 
socialização metódica de cada nova geração. 
(Durkheim, 1972: 82) 

 Como nosso objeto de pesquisa vinculou-se justamente 

ao entendimento dos usos de conceitos e ideias durkheimianas 
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realizados pelo intelectual brasileiro no momento em que ele 

constituiu uma teoria sobre o Brasil, o que questionamos foi: 

como é possível que conceitos intimamente ligados a uma rea-

lidade específica possam ser ajustados por Oliveira Vianna a 

uma realidade tão diferenciada quanto a existente no Brasil Co-

lônia? A referência aqui é o Brasil Colônia, pois acreditamos 

que foi este o período histórico, das obras de Oliveira Vianna 

analisadas por nós, que mais é estudado e interpretado pelo 

sociólogo brasileiro na busca da compreensão de nossa forma-

ção e da realidade social, política e econômica do Brasil em que 

ele viveu. Além disso, não é errado afirmar que este momento 

de nosso país, segundo o intelectual fluminense, foi decisivo 

para fornecer e forjar quase que indelevelmente atributos à 

identidade do povo brasileiro, constituindo assim, um país que 

apresenta grande dificuldade em se modernizar.  

 Oliveira Vianna nasceu em 20 de junho de 1883 e mor-

reu em 28 de março de 1951. Fazendo um recorte da história 

brasileira que apresente a maior parte dos anos vividos pelo 

autor, notamos que ele presenciou os seguintes acontecimen-

tos da história de nossa nação: Primeira República, de 1889 a 
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1930 (República do café com leite; Constituição liberal de 1891; 

coronelismo e o grande fortalecimento das oligarquias e elites 

locais); Primeiro Governo Vargas, de 1930 a 1945 (A Revolução 

de 1930 e o Governo Provisório; O período Constitucional de 

Getúlio Vargas e O Estado Novo) e o Início da República Nova, a 

partir de 1945. Assim como Émile Durkheim, o intelectual bra-

sileiro vivenciou um período de grandes e importantes mudan-

ças sociais e políticas inerentes à sua realidade histórica. Em 

meio a estes momentos de nossa história que foram viven-

ciados por Oliveira Vianna, é interessante notar que o inte-

lectual brasileiro considerava o Estado Novo como um mo-

mento de fundamental importância para desenvolver o país, ou 

seja, um momento propício para romper com as amarras colo-

niais e com o insolidarismo latente no Brasil que impediam nos-

sa modernização36.  

                                                           
36 O período circunscrito ao primeiro Governo de Getúlio Vargas (1930-19450) 
inicia-se com fortes transformações originadas pela Revolução de 1930 e com a 
complexa tarefa de lidar com a ascensão das classes, a agudização da questão 
social, as tensões políticas e ideológicas (vide organização do campo comunista, 
do integralismo, da radicalização de experiências corporativistas) e a conformação 
de uma relação nova entre sociedade e Estado baseada no protagonismo deste 
último. Nesse período, houve o fortalecimento do papel e da função a serem 
exercidas pelas políticas públicas – em especial aquelas dirigidas à reorganização 
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 De modo geral, o sociólogo francês enxergava na Tercei-

ra República Francesa a possibilidade de unificação e recons-

trução política, social, moral e econômica da França. De modo 

mais ou menos semelhante, Oliveira Vianna enxergava o Pri-

meiro Governo Vargas como um momento ímpar de nossa his-

tória. Para o autor, dentre outras coisas, este governo possibi-

litaria a unificação dos brasileiros e a edificação do equilíbrio e 

da ordem entre nós (ou seja, possibilitaria o fim da insolida-

                                                                                                                           
da vida pública no amplo arco das ações da matriz centralizadora associada ao 
modelo do Governo Vargas. Sendo assim, um projeto minimamente conformado se 
delineava tendo como amparo o arranjo do idealismo orgânico, ora pautado na 
ideia da inorganicidade da sociedade brasileira, como na tese de Vianna em O 
idealismo da Constituição, ora na percepção de que a sociedade civil não estaria 
apta, pela experiência oligárquica da I República e/ou pelo surgimento de uma 
teoria mais sólida sobre o atraso com bases no modelo econômico primário-
exportador como obstáculo ao desenvolvimento nacional, a gerir a construção do 
futuro. Desta configuração e deste panorama contextual ressaltarão três 
consequências: a primeira é sobre a tarefa do Estado de orientar a mudança social, 
lembrando que as ferramentas mais estratégicas são dadas pela fixação de 
normas, leis e diretrizes; a segunda, de fazer essa reorganização da vida social 
com base em algum tipo de diagnóstico e, simultaneamente, de prognóstico 
(balizas inevitáveis às mudanças sociais); terceiro, o enfrentamento de questões 
percebidas como centrais nesse processo de transformação e modernização, 
fixada em um projeto nacional. Mesmo diante da centralização exacerbada do 
poder exercida por Getúlio Vargas e a utilização de medidas consideradas 
antidemocráticas, o Primeiro Governo Vargas legou ao Brasil importantes avanços, 
principalmente quando pensamos na construção de um Brasil moderno. É inegável 
que, ao passo que desmantelava poderes estaduais e fortalecia o governo central, 
o Presidente Getúlio Vargas e seu “staff” enfraqueciam em demasia as elites e as 
oligarquias locais existentes no Brasil (Fontana & Ferezin, 2014: 3-6). 
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riedade latente e da indistinção entre o público e o privado em 

nossa mentalidade social ou consciência coletiva), para que, as-

sim, a modernidade e o desenvolvimento fossem alcançados 

com mais rapidez e êxito: “Harmonia, integração social, equi-

líbrio, cooperação entre as classes são os temas dominantes no 

trato da questão social no Estado Novo. O ‘insolidarismo’ do 

nosso povo justificaria a intervenção estatal na organização do 

sindicato corporativo” (Arruda, 2007: 36).  

 Assim como era importante para Émile Durkheim a uni-

ficação efetiva da nação francesa para a manutenção da ordem 

em meio à modernização, para Oliveira Vianna era fundamental 

acabar com os resquícios de nossa herança rural, forjando um 

tipo novo de solidariedade entre nós. Dessa forma, não por 

coincidência, ambos os autores enxergavam na proposta Cor-

porativa de Estado a possibilidade de edificar ou alterar em 

suas sociedades/nações aquilo que julgavam de extrema im-

portância construir ou mudar, seja para alcançar a moder-

nidade, seja para constituir uma estabilidade social, política ou 

econômica. De modo mais sistematizado, veja o quadro abaixo: 
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França – Terceira República  

(1870-1940) 
 
 

Émile Durkheim 

 
Brasil – Primeira República fim do 

Primeiro Governo Vargas  
(1889-1945) 

 
Oliveira Vianna 

 

 
Modernização francesa como algo a 

ser controlado 
 

 
Modernização brasileira como 

déficit a ser superado, mas de modo 
orientado 

 

 
Necessidade de se fomentar a 

solidariedade social (união) entre os 
homens em meio à modernidade 

(requisito fundamental à ordem e ao 
não esfacelamento social) 

 

 
A inexistência de uma solidariedade 
social e de uma consciência coletiva 
forte no Brasil (motivos principais do 

alto grau de desagregação social e 
política do Brasil) 

 

 
Necessidade de uma instituição 

forte e reguladora capaz de 
coordenar o processo francês de 

modernização que, se não 
orientado, pode gerar profundos 

rompantes de desintegração social, 
política, econômica e cultural 

 
A necessidade de uma instituição 

forte e reguladora capaz de orientar 
a modernização brasileira 

(concepção de Estado) de modo a 
resguardar os interesses de todos, 

promovendo assim, uma 
modernização com integração 

social, política, econômica e cultural 
no Brasil 
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 Edificar uma pesquisa que leve em consideração os 

pressupostos metodológicos lançados pela Sociologia do 

Conhecimento não é uma tarefa fácil de se realizar. E não é 

errado afirmar que este problema tende a se dilatar enquanto 

os estudiosos desse campo não buscarem debater as dimen-

sões e os desafios práticos, técnicos e operacionais inerentes à 

construção de um trabalho pautado na Sociologia do Conhe-

cimento. Ou seja, as atividades e as ações necessárias para 

construir, expor e problematizar em um trabalho científico as 

interconexões entre os sujeitos do conhecimento, as ideias por 

eles produzidas e os contextos históricos e de produção nos 

quais eles estavam imersos.  

 
Considerando a relevância do 

trabalho na modernidade no que 
concerne a promoção de 

solidariedade social (orgânica), 
coloca-se como necessária a 
constituição de um Estado 

Corporativo capaz de integrar as 
classes trabalhadoras em um projeto 

político nacional 

 
Considerando a existência deficitária 
de classes trabalhadoras no Brasil e 
a relevância do trabalho regulado 

para a efetiva modernização de um 
país, coloca-se como necessária a 

constituição de um Estado 
Corporativo capaz de integrar as 
classes trabalhadoras ao projeto 

político nacional 
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 É importante notarmos que não há um plano fechado 

de ações capaz de assegurar a confecção de trabalhos que con-

siderem de alguma forma os pressupostos da Sociologia do 

Conhecimento. De fato, os desenhos de pesquisas e as ativi-

dades necessárias aos seus desenvolvimentos, principalmente 

àquelas atreladas ao nosso Pensamento Político e Social, de-

penderão grandemente das especificidades de seus objetos e 

de seus objetivos de pesquisa. Todavia, há a possibilidade de se 

construir um diálogo mais amplo acerca da realização de pes-

quisas que tratem em alguma medida de determinadas ques-

tões ligadas à constituição do conhecimento.  

 Considerando essa percepção é que buscamos apresen-

tar neste texto os caminhos empreendidos na pesquisa de mes-

trado intitulada A Presença de Émile Durkheim em Oliveira 

Vianna: Contribuições ao Pensamento Social e Político Brasilei-

ro que, por sua vez, preocupava-se, de modo amplo, com o 

problema da constituição e recepção de ideais e com o vínculo 

que elas estabelecem com os contextos históricos e de produ-

ção dos quais emergiram. 
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