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Teoria empfrica da estratificac;ao social 
baseada no poder - uma visao geral 

Archibald O. Haller 

Os fenomenos de pader hierarquico que os soci61ogos denominam "estratifica«;ao" 
talvez sejam 0 tema central da nossa disdplina e, sem duvida, fornecem as dades para a 
area ~e6rica que serve de base para milhares de publica<;6es de pesquisas sabre questoes 
espedficas da desigualdade. Aprimoramentos dos conceitos de pader originais - cujos pri
meiros elementos ja haviam side apresentados no sEkula XIV - quando combhiados com 
pesquisas empiricas desenvolvidas na ultima metade do sEkula XX, tornam passlvel agora, 
em princfpia, criar uma teoria testavel empiricamente, que descreve todas as esiruturas 
desses fenomenos da maneira como existem e evoluem em qualquer sociedade mais au 
menos estavel. 

o presente ensaio delineia, de- maneira concisa, a historia e 0 estado atual dessa 
teoria. 

As primeiras formas da teoria, a partir de Ibn Khaldun, incluindo Marx, viam a estra
tifica~ao como uma simples variavel de poder dividida em dois estratos distintos, um com 
poder e 0 outro aparentemente sem poder. 

A visao que Max Weber tinha do poder (Gerth e Mills, 1946) foi por ele expressa em 
termos categoricos como classes economicas, partidos politicos e grupos de status, trans.:. 
formados por Sorokin (1927) ern tres variaveis - mais tarde classificadas como dimensoes 
de conteudo (Haller, 1970). Sorokin denominou-as estratifica~iio econ6mica, polftica e 
social (ocupacional), assim como concebeu tambem duas dimensoes estruturais (em nos
sas palavras). Ele as chamou de altura e perfil - da piramide de estratifica~iio. Juntas, as 
dimensoes de conteudo e estruturais formaram a base conceitual para a teoria empfrica 
que se desenvolveu plenamente durante os anos p6s-Segunda Guerra Mundial. 

Te6ricos da decada de 1960 (Svalastoga, 1965; Duncan, 1968) adicionaram novos 
elementos e tornaram 0 esquema conceitual de Sorokin mais claro. Atualmente, a teoria 
de nivel macro de estruturas de estratifica~ao societarias (Haller, 2000) e vista como 
constitufda por quatro dimensoes de conteudo de poder (status) e seis dimensoes estrutu
rais. As quatro sao a economica, a polftica e a 'social de Sorokin, alem daquela do poder 
informacional (na pratica, educa~ao) acrescentado por Duncan e Svalastoga. As seis dimen
soes estruturais aplicam-se a cada uma das quatro dimens6es de conteudo. Elas sao parame
tros chamados de nivel geral (tendencia central que, com medidas intergeracionais, tem 
Significado semelhante it mobilidade estrutural); grau de desigualdade (dispersiio, como no 
desvio-padriio); cristaliza~iio (grau de intercorrela~iio das dimens6es de conteudo); heran~a 
(correla~6es intergeracionais de cada uma das dimens6es de conteudo, que e 0 a'nverso da 
mobilidade de circula~iio); estrutura modal (numero de modas discretas nas distribui~6es 
de frequencia) e medida de assimetri~ na distribui~iio de frequencia (grau de assimetria). 
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o grau de estratifica~ao de uma sociedade, do rfgido ao aberto, EO a cambina~aa dos 
nfveis de quatro das dimens6es estruturais das dimens6es de conteudo. Os graus maximos 
saa alta desigualdade rigida, alta cristaliza~a, alta heran~a, grau de assimetria extremo, 
enquanta os minimos sao desigualdade aberta pr6xima de zero; cristaliza~o pr6xima de 
zero; heran<;a pr6xima de zero; grau de assimetria pr6ximo de zero. (E claro que nenhum 
desses extremos e encontrado em nenhuma sociedade.) 

As medi~6es de cada uma dessas duas series de dimensoes te6ricas sao feitas agre
gando-se dados de amostras rand6micas de individuos adultos. 

Ligada a teoria de nivel macro encontra-se a de nwel micro, denominada subteoria 
de processas de alaca~o de poder (status) (Haller, 1982a). a qual descreve como, na 
trajet6ria individual de suas vidas. jovens agrupam-se em cada uma das dimensoes de con
teudo - determinados deles em pasi<;6es de grande infiuencia, outros sem poder, e a maia
ria entre essas duas. 

Em ordem causal, suas variaveis, algumas das quais operam simultaneamente, sao: 
status atribuido (ra<;a, cor, genero); recursos (como 0 sustento pravida pelos pais, etc.); 
habilidade academica (como as medidas de QI); indicadores de status relevantes para as 
jovens, inspirados em seus significant others (no sentido dado pelas ciencias sociais, mode
los que ilustram possibilidades de status e pessoas com forte influencia sobre os jove';s. 
que Ihes dizem direta ou indiretamente do que sao capazes); niveis de aspira~o de status; 
conquistas de status (trajet6rias de status des jovens, subsequentes aos niveis iniciais) em 
cada dimensao de conteudo. Essa cadeia de liga~6es causais foi testada repetidamente com 
dados americanos. produzindo resultados consistentes. Na verdade, sua capacidade de 
elucidar a variabilidade entre as posic;6es iniciais de carreira dos jovens e extraordinaria
mente grande, explicando ate cerca de 75% da variancia em suas variaveis dependentes de 
status. Desde sua apresenta~ao original (Sewell, Haller e Partes, 1969), muitos pesquisa
dores tentaram aprimora-Ia ou substitui-Ia, evocando outras vari3.vies que julgaram conve
nientes - tadas as vezes com resultados triviais. 

De acordo com a teoda. 0 processo de alocas;ao de status de uma sociedade subor
dina~se a estrutura de seu sistema de estratificac;ao do perfedo em que e considerado, e as 
estruturas de estratificac;ao variam de maneira constante, embora lentamente. 0 tempo 
todo. Para uma determinada sodedade, os valores das Iiga~6es causais (medidos com path 
coeffjcients) iran variar de acordo com 0 grau em que as valores dos parametros estruturais 
de cada dimensao de conteudo tenderem aos indicadores de valores de urn grau maior ou 
menor de estratifica~o, hip6tese que fai parcialmente testada cam dados brasileiros. No 
que se refere a essa questao, as descabertas tendem a corrabora-Ia (HaUer, 1982b). 

Ambas - a teoria de nivel macro da estrutura de estratifica~ao baseada no poder e a 
subteorla de nivel micro dos processas de aloca<;iio de poder - sao 0 cerne da teoria gera! 
da estratifica<;ao. As duas outras partes da mesma constituem as causas da vari¥o das 
estruturas de estratifka<;ao e as cansequencias dos estados e das varia\ioes tanto da teoria 
de nivel macro quanto da subteoria de nivel micro. 

No que diz respeito as causas, a chamada "hipotese de desestratjfica~aa induzida 
pelo desenvolvimento", que tem duas formas diferentes (Treiman, 1960; Lenski, 1966), ea 
(mica teoria corrente que passibilita explicar por que as estruturas de estratifica'3ao variam. . 
A hip6tese fai parcial mente testada com dados brasileiros, e os resultados mostraram-se 
negativos (Haller, 1982b). De qualquer maneira, recente evidencia empirica sugere que 
nNeis de desenvolvimento das nai$oes (:onsistem em duas dimensoes quase ortogonais, 
nao apenas em uma. como se supunha. A cansidera~ao desse fato, junto a cada riin1ensiio, 
de conteuda e a cada dimensiio estrutural, sugere que uma avalia~iio seria do efeito 
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desenvolvimento societario sobre as estruturas de estratifica~ao sociemrias requer testes 
deum total de 39 diferentes hipoteses especffieas (Haller e Sharda, 2005). 

As eonsequencias dos estados e das vari~6es estruturais da estratifiea<;iio e dos esta
dos e varia~oes das posic;oes de status individuais sao muitas e variadas, e a teoria prey€! 
que sua for~ ira variar eom as mudan~as da estratifica~iio. HI! um grande numero de publi
ea~6es nas quais avalia~6es dos resultados de pesquisas, feitas no passado, revelaram que 
diferen~as de status entre individuos estao, pelo menos moderadamente, correlacionadas -
a uma ou mais das muitas variaveis dependentes - atitudes sociais, saude mental, anomia, 
etc. Tais conclus6es provavelmente sao incontestaveis se a estrutura do sistema de estra
tifica~o nao mudar. Mas elas proprias certamente deverao mudar se houver mudan~as na 
estrutura. 

A anomia e urn caso interessante. Sua relac;ao com 0 status social foi testada com 
dados americanos. Resultado: nao foi encontrada absolutamente nenhuma correla~ao. No 
entanto, os Estados Unidos tern uma estrutura de estratjfjca~ao relativamente aberta, coni 
um nivel de cristalizac;ao baixo. Assim, nao e, de maneira alguma, incomum que os indivfduos 
tenham status relativos as quatro dimensoes de conteudo muito diferentes. Mas em uma 
sociedade altamente estratificada, qualquer pessoa cujas condutas nao estiverem em con
formidade com 4S das outras seria uma delinquente. E sao os delinqiientes que, provavel
mente, mais recebem respostas confusas e discrepantes daqueles com quem interagem e 
que podem passar peJa experiencia de severos preconceitos estereotipados e discrimina
c;6es, 0 que poderia muito bern ser uma fonte de anomia. 

No que diz respeito as conseqiiencias de mudanc;as rapidas na estrutura do sistema 
de estratificac;ao de uma sociedade, foi.levantada a hip6tese de que essas poderiam muito 
bern produzir uma confusao entre diversos grupos e em individuos que teriam capacidade, 
por sua vez, de produzir reac;oes anomicas djfusas e, em alguns casos, inquietac;ao social. 

Para concluir, reafirma-se que a estratifica~ao, cujos·efeitos atingem continuamente 
o sUjeito, e uma das estruturas mais preponderantes da sociedade. Na verdade, de maneira 
vaga, todos sabem algo sobre ela: as pessoas falam em "classe" 0 tempo todo. Entretanto, 
conceitualizar tais fenomenos de uma maneira que facilite uma cornpreensao profunda de 
como funcionam e outra questao b~m diferente. E disso que trata a atual teoria. Vista 
como urn todo, a teoria da estratificat;ao fornece os conceitos que indicam 0 que sao 
hierarquias sociais, como podem variar, par que variam, como os individuos se agrupam 
em suas posic;6es e trajet6rias diferentes e que diferenc;as elas fazem para os indivfduos e 
para a sociedade mais ampla. Faz isso de tal maneira, que se presta a testes ernpfricos d~ 
cada uma de suas partes, por meio de metodos ja bern conhecidos da sociologia quantita
tiva. 

Em meados da deeada de 1950, 0 grupo de pesquisa que integravamos eome~ou a 
desenvolver as linhas iniciais da subteoria de processos de alocac;ao de status. Como todo 
mundo na epoca, 0 grupo presumiu que 0 proprio sistema de estratificac;ao em que os 
processos ocorrern era est<ivel. Mas mais ou menos na mesma epoca urn fato chamou a 
atenC;ao: era provavel que 0 sistema de estratifica~ao tradicional do Brasil se desenvolvesse 
rapidamente em novas formas. E, se isso fosse valido para 0 Brasil, provavelmente 0 seria 
para todos os lugares. Mas ninguem, exeeto Sorokin, uma gera<;iio antes (de sua propria 
maneira nebulosa), tinha qualquer noC;ao de como pensar sistematicamente sabre tais mu
danc;as evolutivas de estruturas de estratificaC;ao. Isso constitufa urna questao seria para a 
subteoria, em desenvolvirnento na epoca, de processos de alocac;ao de status, que supu
nha que as pessoas encontrariam a mesma estrutura de estratificac;ao em toda a sua vida. 
Assim, decidi vir ao Brasil e deixar minha mente trabalhar com base na experiencia brasilei-

; i: 
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ra. Em 1962, fiz exatamente isso e, desde entao, continuei a faze-Io sempre. No final da 
decada de 1960, a teoria macro de Svalastoga e Duncan foi aprimorada, junto com nossa 
pr6pria pesquisa no Brasil, tendo resultado no estado atual da teoria da estratifica~ao. 
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A racionalidade da polftica brasileira na sociologia 
de Maria Isaura Pereira de Queiroz 

GI<iucia Villas Boas 

Dizer entao que nossa polftica e irracional noa tern sentido; elo tern sua 
racionalidade interno que e preciso descobrir e que e fon;osamente 

diferente do dos fen6menos politicos de outros paises. 
Maria Isaura Pereira de Queiroz (/955) 

Pode parecer ironia, au alga muito exotica, publicar urn artigo sabre a racionalidade da 
politica brasileira no momento em que 0 Brasil assiste, estarrecido, ao descalabro da corrup
<;ao e se espanta com a falta de credibilidade dos politicos e das instituic;6es polfticas nacio
nais. Mas, justamente par isso, a leitura da versao dada par Maria Isaura Pereira de Queiroz 
as peculiaridades da polftica brasileira, tematizando a trama que envolve a compra de votos 
e os interesses que sustentam as instituic;:6es democraticas, pode servir de referencia para 0 

entendimento dos atuais caminhos da po'lftica brasileira. Eis, entao, 0 que argumenta a autora 
relativamente a "16gica" da poiftica brasileira. 

Quando a Sociedade Brasileira de Sociologia realizou seu primeiro congresso na cidade 
de Sao Paulo, em 1954, Maria Isaura apresentou um trabalho que -destoava do temario pro
posto aos congressistas. Chamava a atenc;:ao para a escasez dos estudos dos fatos polfticos, 
enquanto seus colegas ocupavam-se do ensino e da pesquisa sociol6gica, ou do tema da 
mudanc;a e organizac;ao social. Ao expor "Contribui,ao para 0 Estudo da Sociologia Polltica 
no Brasil", naquela ocasiao, marcou as posic;:6es te6ricas e conceituais que viriam fundamen
tar uma de suas areas de maior interesse de pequisa, pouco comum na sociologia dos anos de 
1950. Tomando a risca 0 ponto de vista sociol6gico de que e na vida associativa que se deve 
procurar os motivos de entendimento e compreensao das relac;:6es de mando e obediencia, 
Maria Isaura discordou veementemente da perspectiva liberal que via nas ideias e ideologias 
polfticas os motores do poder e das estruturas de dominac;:ao: 

"Os estudos de po!ftica entre nos sao hist6rias das ideJas politicas que os brasileiros foram 
buscar no estrangeiro e tentaram implantar nesta terrra, no afa de dar ao pars uma fisionomia 
a altura do progresso mundial: coladas como etiquetas a diversos acontecimentos historicos, 
sugeriram aos estudiosos problemas que sao quebra-cabe~as para quem procura esclarece
los de acordo com tais ideologias, mas· que se simplificam se estudados sem uma ideia' pre
concebida, observando-se apenas 0 que se passou na realidade." (Anais, 1955, p. 216) 

Tao simples assim nao deveriam ser os estudos sobre as relac;:6es de poder. mas e certo 
que, em 1954, Maria Isaura advertia que a compreensao da logica da vida polltica brasileira I 
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