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OBSERVAGOES SOBRE 
SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA 

Archibald O. Haller 

Vamos rever neste documento a re
cente historia da sociologia e as suas 
bases nas universidades da America do 
Norte. Quero, inicialmente, delinear 
para as senhores as dificuldades pelas 
quais ela passou. Desejo, depois, de~ 
crever sucintamente as melhores progr~ 
mas de sociologia. Par fim, pretendo 
sugerir algumas implica~;es para a so
ciologia rural; senda a mais importan
te a de sociologia analitica, pratica
da nos "departamentos - elite" que tern 
progredido rapidamente. 

A dificuldade do sociologo rural 
em aplicar a melhor da sociologia mo
derna n;o esta na sua suposta inaplic~ 
bilidade da disciplina e nastendencias 
conservadoras dos seus cientistas mas 
sim na dificuldade dos proprios socio

logos rurais e de suas institui9~es em 
se manterem atualizados. 

As universidades entraram emll"'oe
minencia notavel durante as anos de 1960 
lsto parece ter acontecido em todo a 
mundo. Foi certament;~~o caso da Ameri
ca do Norte, onde a maior parte dos s~ 
ciologos do mundo estao concentrados. 
Essa proeminencia trouxe ganhos e per
das. De urn lado, foram muitos as que ~ 
creditaram que seus proprios problemas 
e as problemas do mundo iriam ser res! 
vidos par meio do conhecimento que es
tava disponivel naB universidades. 

Universidades publicas ja estabe
lecidas, se desenvolveram, algumas au
mentando as matriculas cinco vezes au 
mais, entre 1945 e 1970. Novas univer
sidades estaduais foram fundadas.Dfuhei 
ro para pesquisa fluiupara as "univer
sidades - elites" tanto estaduais como 

privadas. A maior parte dos recursos para 
pesq.tisa veio des governos nacionais. 
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Outra parte veio de funda90es p~ 
ticulares~ Muitos paises estabelece
ram centres nacionais para financiar 

pesquisa basica. Uma grande quantida

de de dinheiro tambem veio dos Ministe 
riDs de Educa9~o, de Rela90es Exterio: 

res, e de Defesa 9 Como con sequencia , 
talentos especializados se acumolaram 

nas !luniversidades - elites"" Prova

velmente todos as campos imaginaveis de 

conh~cimentos 5e beneficiaram, alguns 

mais do que Qutros. A sociologia se

guiu bern perto este padr~o. Na Gr~ Br~ 
tanha, par exemplo, departamentos de s~ 

ciologia fcram fund ados na maior parte 

das novas universidades ~esar que O~ 
ford e Cambridge permanecerem a parte)~ 

Na Ho1anda 0 campo da socio10gia f10-

resceu o Todos outros lugares da Euro
pa parecem ter evoluidos,porem, em me

nor grauo Isto e, e minha impressao 

que as rnatriculas tern aumentado rlpid~ 
mente mas quanta aos profess ores o 

mesmo n~o tern acontecidog 

Nos Estados Unidos e Canada depa~ 

tamentos de sociologia foram expandi

dos ou fund ados , professores foram a

crescentados, matriculas de graduados 

aumentaram, novas programas de estudo 

de pos-gradua9ao foram iniciados e os 

antigos foram aumentadoso De 1951 a 

1968 na Universidade de Wisconsin, por 

exemplo, 0 numero de estudantes pos

graduados em sociologia passou de 6Jp~ 

ra 225, enquanto os professores de s~ 

cio10gia passaram de 10 - 12 para <eE, 

ca de 70. Em 1962, pe10 menos 162 uni 

versidades norte~americanas oferece: 

ram programas de es~udos p6s~graduados 

em sociologia~ 
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Cornputadores, absolutamente esse~ 

ciais em muitas pesqui sas sociolpgicas, 

aumentaram suas capacidadesQ 

As liuniversidades - elite" desen

volveram ent~o conjuntos altamente di

versi1ficados de talento especializado, 

e arranjaram sistemas flexiveis P efe

tivos para a gerayao, a analise e a ~ 
tese de dados e, com issa canseguiram 

atrair novos fundos para financia-loso 

Se 0 periodo dos 60 foi de grande 

otimismo para a disciplina e para as 

uni versidades, foi tambem simul tanea -

mente de pessimisrno. Como sempre deu

se na historia, 0 conhecimento foi po~ 

to a servi90 da for9a mi1itar. Em pr~ 

meiro lugar, a origem do pessimismo da 

decada dos 60 surgiu per ante a segunda 

guerra, quando as universidades passa

ram a fazer contribui9~es aos assuntos 

militares Q E rnuitas pessoas passaram 

a temer hs uni versidades e 0 conheci -

mento que relas er~ geradog 

A segunda fo~te das dificuldades 

das universidades· veio do problema ra

cial. Em 1954 a Suprema Corte dos Es

tados Unidos decidiu-se contra a dis -

crimina9aa racial na educa~ao, ordenan 

do a desegrega9~o das escolas com uma 

Hrapidez deliberadal~ ~ a pesquisa socis;: 

logica foi convidada' a justificar esta 

a9ao. Os Estados Unidos tinham sofri

do segrega9ao r igorosao 

Discrimina9~0 e preconcei to racial 

Ja eram contrarios aos valores da maior 
parte da popu1a9~0 branca, apesar de 
ser por ela praticado o N~o somente erarn 
mui tos os negros tirados do contato com 
os brancos~ mas eles se concentravam, 



quase todos, na base do sistema de es

tratifica9ao. Em cada variave1 de sta 
tus (riqueza, poder, prestigio e educ~ 
9~0), os negros estavam abaixo dosbra~ 
cos. Este fato nao era do conhecimen

to geral;' mesmo se fosse, ha uma gran

de diferen9a em conhecer urn fat a abs
tratamente e sentir 0 sofrimento de ami 

gos negros que viviam em uma situa9i~ 
sub-humana. 

A "rapidez deliberada ll da orrlem de 

desagrega9ao tornou-se uma bomba~re16-
gio. Quase 10 anos d;'pois, em meados 
de 60, a juventude negra e pobre, e a 
juventude branca e afluente, encontra-' 
ram-se nos "campus" das universidades 

brancas. Os brancos come9aram a sen -

tir as consequencias de seculos de es

cravidao e de segrega9ao. A indigna -
9~O e a repulsa contra 0 sistema, pro

duzidas ?e1a discrimina9ao, tornou-se 
subitamente a regra em muitos "campus" 

norte-americanos e tambem em outros lu 

gares. 0 "racismo ll da sociedade norte 

-americana foi de repente exp'osto ao 

mundo educado, especialmente aos estu

dant es uni versi:tlarios. 

o elemento de pessimismo aument~ 
ao medo da bomba atomica, foi acrescen 

tado 0 ressentimento do racismo. Mas 

as raizes do pessimismo ainda n~o ha

viam sido alcan9adas. Problemas inter 
nacionais produziram a terceira fonte. 

Rela9~es entre os poderes mundiais cap 

pitalistas e socialistas foram torn an
do-se dificeis no momento em que term~ 

nou a Segunda Guerra Mundia1. Estasre 
la9~es se traduziram em enfrentamentos 
na Corea e em Ber1im. Cada conjunto do 

poderes temeu as tendencias expansio -

nistas do outro, e as estados lideres 
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de ambos as 1ados (Est ados Unidos e a 
Uni~o Sovietica) temeram as armas nu

cleares de cada urn. as dois super-po

deres fizeram acordo tacito em respei

tar as esferas de cada urn, pelo menos 

com re1a9ao a parte da a9ao~ mi1itar. 
Suas tentativas de expandir foram 1e
vadas a efeito par grupos de apoio po
litico dentro de paises que n~o concor 

daram com uma das duas linhas. 

Ao mesmo tempo as Estados Unidos 
anunciou a doutrina de conten9ao a qua!. 

quer intento de ampliar as esferas de 

influencia socialista, amea9ando com 

uma rea9ao mili tar proporcional. As ten 

tativas maiores ocorreram e~ Cuba e na 

Indo-China. Em Cuba uma paz difici1 
foi mantida apesar da crise Estados UnL 
dos - Russia dos misseis e da invasao

da Baia dos Porcos. 0 encontro decisi 

va chegou na Indo-China. Uma 1inha rrar 
cada la como na Corea e Berlim, mas n~ 
funcionou, 

dos Unidos 

9oes . 

e a envolvimento dos 

foi esca1ado a a1tas 
Estai -
propo::. 

Professores de prestigio de insti 
tutos de pesquisa de algumas universi

clades participaram em ~uitas fases de~ 

ta guerra. Nos Estados Unidos, a res

sentimento contra a guerra e e contra 

as proprias universidades aumentou em 

propor9~o ao envolvimento militar do 

pais; isto ocorreu especialmente entre 

os jovens. 

Em meados de 1968, a pessimismo es 
tava em seu mais alto nivel nos "cam-

pus" americanos. Chocadospela desco~ 

ta da discrimina9io racial, abbrrecicbs., 
pela continua9io da impopuiar guerra e 
pela contripui9io universitaria a el~ 
muitos II campus!! movimentaram-seatraves 

, 
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de demonstra9~es e greves. Mas a maior 

parte da populagao nao foi tao afetada. 

Muitos eleitores nos Estados Unidos nao 

entenderam e ainda nao entende'm quao se 

riamente a discrimina9aO e a guerra af; 

tam urn grande numero de individuos, e 

particularmente, quao profundamente mor 

tificados ficaram muitos estudantes. 

A opiniao publica e uma for9a eno~ 

me nos Estados Unidosj mas ela pode fu~ 

cionar quer como uma for9a de mudan9a 

quer como urn fator de resistencLa. Du

rante a revolta estudantil, ela operou 

mais como urn fat or de resistencia. 0 res 

peito publico pelas universidades decli 

nou. 

Ironicamente, 0 ele~torado culpou 

os professores universitarios, especia,!. 

mente os sociologos, pelas greves. No 

entanto, 0 respeito pela sociologia nao 

caiu muito. as estudantes ainda querem 
entender a sociedade e e mundo no qual 

vivem, e, em geral,- respeitam os dades 

e conceitos que os soci610gos usam para 

fazer isso. Planejadores nacionais ain

da respeitam dades e ana~ises cui dade -

sas. Porero, 0 ri tmo de crescimento da 

sociologia diminuiu. 

Diz-se que ha menos empregos para 

soci610gos; isto e razeavel, mas neces

sita-se de mais evidencia. De qualquer 

modo, 0 numero de pos-graduados caiu de 

2/3. Diz-se tambem que recursos para 

pesquisa est~o agora dificeis; na verda 

de, acredito que hoje em dia ha mais 

dinheiro disponivel do que jamais houv~ 

embora este dinheiro tenda a ir somente 

para os centros mais competentes. 

Na minha opiniao, apesar 
culdades das universidades e 

das difi
da pr4ria 
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sociologia, esta tornou-se institucio

nalizada em todo 0 mundo ocidental ees 

pecialmente na America do Norte duran- 1 

te os anos 1960. As agencias de fin~ 

ci~mente estao cad a vez mais convenci

das de que informa9~es confiaveis po -

dem ser extraidas de pesquisa sociolo

gica; informa9~es que, entre outrasco~ 
sas, podem ser usadas para detectar as 

fontes de descontentamento social. Ao 

mesmO tempo, aqueles que tern interesse 

em promover justi~a social -ainda acre

ditam qJe· a analise sociologica pode 

ajudar nessa tarefaQ 

Por algum tempo os soci610gos e as 

universidades foram criticados per pe~ 

soas de consciencia social desenvolvi

da no sentido de que eles ajudavam a 

explorar povos oprimidos e nao forne 

ciam solu9~es aos problemas mundiais. 

Tambem eram criticados por serem sub -

versivoso ~ interessante notar que, 

nos Estados UnidoS,t., ne,m sociologos nem 

departamentos de ~bciologia parecem teL'. 

sofrido seria rep-rimenda quando cri ti

caram as politicas do governo, exceto 

quando violaram alguma lei. A situa9ao 

foi diferente, entretanto, para certas 

universidades, cujos or9amentos sofre

ram cortes das Assembleias Estaduais 

como expressao de descontentamento pu

blico com os estudantes e professoreso 

Mas hoje, a si tua9ao e mais tranquilao 

Em 1972, parece haver uma avalia9;0 da 

sociologia, a qual e favpravel e urn po~ 

co rnais razoavel do que era. 

o que isto preve para a sociolo 

gia? Na minha opiniao~ uma ativa so 

ciologia orientada por pesquisa "veio 

para fi'car", na America do Norte~ _:Na 
verdade, ha urn movimento para igualar 



as universidades estaduais, que usual
mente pertencem a governos estaduaisau 
provincias na America do Norte. 0 rraior 
impacto disto e mais provclvel de ser 
sentido na educa9~o de nlvel graduado. 
Por outro lado, 0 apoio nacional para 
pesquisa parece pleno, porem mais diri 
gido para as "universidades de elite ll

• 

Se eu leio os sinais corretamente, 
os fundos para pesquisa tendem a ir p~ 
ra os pesquisadores mais competentes 
dentro das faculdades melhor dotadas. 
Se isto e verdade, deveremos testemu
nhar uma concentragao de pesquisa nos 
departamentos distinguidos das elites 
universitarias. Ao meu ver esses de -
partamentos iraQ gradual mente desistir 
de seu ensino graduado (0 que as uni -
versidades particulares ja fizeram), ~ 
mentando enquanto isso, gradualmente , 
o tempo que dedicam ao treina~ento de 
soci6logos em p6s-doutoramento; suas 
pesquisas e seu' ensino a niveis de pcs 
-graduag~o e pos-doutoramento se torn~ 
r~o ainda mais intimamente ligados. 
S~o seis os programas de sociologia nos 
"l'stados Unidos que est~o consider ados 
como "distinguidos" no &ltimo "Relato
rio Carter" (1971). Tres desses est~o 
em universidades estaduais e tres em 
particulares. Todos tern urn corpo nume 
roso de professores. Dois dos tres que 

sao estao em universidades e'staduais 
tambem os maiores de todos os progra -
mas de sociologia dos Estados Unidos. 

Vamos examinar 0 tipo de sociolo
gia praticada nessas universidades, 
pois, elas serao, provavelmente os mo
delos para outras universidades. 
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Parece-me que a sociologia prati
cada naquelas universidades basicamen
te busca a explica9:;:O sistematica de f~ 
nomenos' sociais e 0 desenvolvimento das 

b~cnicas de pesquisa. Em sentido "li
teral" a palavra II explicagao ll parece 
significar 0 fornecimento de uma expl~ 
na9~o detalhada de urn fenomeno. Em ge 
ral ela consiste em urn conjunto de op~ 
ra90es logicas: determina9aO e explan~ 
9~O de classes e sub-classes que per
tencem a urn concei to; descri9aO de suas 
sub-classes e as relagoes entre si; e~ 
clarecimento dos relacionamentos ante
ceden tes-consequentes-co-variantes, nos 
quais as fenomenos assim sumarizados~ 
t:;:o implicitos. Explica9:;:O de fenome
nOs empiricos requerem e geram teorias 
sobre os mesmos, e a metodologia para 
testa-los. Consequentemente, algumas 
explicagoes sao dirigidas a construgao 
de teorias e elabora9aO de metodos e 
tecnicas de pesquisa~~ Mas nem todas as 
explicagoes sao tao rcriati vas como es
tas; algumas sao dirigidas a teoriasja 
bern desenvolvidas e a metodos ja bern d~ 
senvolvidos que operam em outros cam
pos. Quer dizer que as soci610gos nas 
Huni versidades-eli te;' v;isualizam as 
suas principais tarefas sociais ou me
todos de pesquisa a outras elites au a 
prospectivas elites. 

N~o que haja uma uniformidade de 
enfase entre a elite ce sociologos. r: 
verdade que entre eles partilham de uma 
tradi9~0 comum, isto e, a maioria tern 
lido muitos dos mesmos livros eleemre 
vistas especializadas. Sem duvida elffi 
frequentemente leem os manuscritas sub 
metidos par seus colegas as revistas, 



au algumas vezes ate antes deles serem 

submetidos. Mas cad a um tern uma au mais 

especialidades na qual ele e particular 
mente perito e cujos detalhes sao na 

maioria desconhecidos dos outros. Es

sas especialidades tern duas formas:sub 
-disciplinas e frentes de pesquisa. Em 
sociologia existern tres principais sub

disciplinas que tern teorias, unidades 

e objetivos mais ou menos distintos. 

Estes sao: organizagio social, psicol£ 

gia social e demografia. 

Correspondendo a cada area insti
tucional da sociedade, existe tambem 

uma sub-disciplina de sociologia. 50-

ciologia politica, sociologia de educa 
gao, estratifica9~o social, sociologi~ 
de religiao e sociologia ocupacional 

sao algumas das mais 'duraveis das s~b
divisoes institucionais. Tambem os con 

textos de conjuntos de problemas reco~ 
rentes, podem gerar uma sociologia es,~ 

pecializada; sociologia rural e socio

logia urbana sao bons exemplos. 

Cada uma das acima mencionadas (e 

muitas outras) e uma area de conheci

mento profunda para pelo menos alguns 
socialogos. Nos departamento -eli te 
as soci6logos tendem a ter conhecimen

to especializado em sub-disciplinas c~ 

jas. teorias ~. descobertas peretram gra:: 

de~te em outras sub-discipalnas. 

A Tabela Imostra a distribui9;;:0 
de 162 departamentos de sociologia nos 
Estados Unidos e Canada que, em 1972 ~ 
fereceram estudos p6s-graduados. Entre 

si eles tiveram 22 sub-disciplinas. Eu 

selecionei 

10 menos 

teo 

aquelas 
5 dos 6 

enfatizadas por~ 

departamentos-el~ 
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Pode-se ver pela Tabela I quais s;;:o 
as sub-discip~inas que tendem a serern 

enfatizadas pela sociologia no total e 
nos departamentos-elite. 

Em qualquer ciencia, alem das sub 

-disciplinas, ha tambem, as frentes de 
pesquisa. Estas consistem em pesqui

sas e publicagoes a respeito de um'de

terminado setor de conhecimento que e~ 

ta em pleno desenvolvimento. Is:to.;oco~ 

re tambem com a sociologi~. Como exem 

pIa nas poderemos citar a trabalho em 
processos de procura de status ("status 

attainment processes") sumarizado em 

Haller e Partes, 1973, assim como, tr~ 

balho em Sociologia e Ciencia que as 
Coles tern realizado (J.Cole e S.Cole; 
na imprensa). Ha outros. 

Assim, dentro da variedade de ta
picos coropreendidos nos programas nor

te-americanos de sociologia, existem~ 

guns considerados ~~'~e importancia dura: 

vel porque trata~ de teorias e metodo

logia fundamentais, ou de fenomenos s~ 

ci616gicos que caracterizam as socie -

dades modernas~ Ha em cada d.epartam~ 

to-elate urn ~u mais professores espe -

cializados em cada uma das sub-disci -

plinas enfatizadas pelo departamento. 
Estas pessoas tambem participamnas fr~ 

tes de pesquisao 0 numero de profess~ 

res permanentes desses departamentos 

sao altos pelos padroes latino-america 

nos e pelos padr~es de sociologia ru: 

ral de qualquer parte. Cada urn tern urn 
grande numero de programas especializ~ 
dos. 

Este fato esta ilustrado na Tabe
la 2, que usa dados da Associa9;;:0 Ame
ricana de Sociologia (1971). 0 numero 
de programas pas-graJuados especializados 



de e uma boa indicayao da variedade 
.; 

"expertise", porque urn born departamen-
to reivindica competencia em uma sub
disciplina especial somente quanta tern 

pelo m~os urn professor",_que esta pro
fundamente enfronhado naquela discipl~ 
na e esta participando em qualquer fre:;. 
te de pesquisa que a area esteja expe-
rimentando. 

A variedade de especializa<;oes cpe 
esses departamentos tiveram em 1971-
1972 e dada na Tabela 3. Esses seis de 
partamentos sao tambem os mais prod~~i 
vos em trabalhos escritos; isto e mos
trado em urn artigo de Glenn e Ville~ez 

(1970), que ordenaram 45 departamentos 
produti vos confo'rme a: cinco cri terlos: 

1. uma medida da importancia da con -
tribui<;~o dos artigos publicados nas 
revistas sociologicas; 

2. soma de artigos nas reviStas, "Ameri 
can Sociological Review"; na "American 

Journal of Sociology" e na (,':rocial For 
ces"; 

3. numero total de artigos no "Ameri
can Sociological Review"; 

4. ~u~ero total de artigos; e 

5. numero total de livros. 

Com algumas exce90es, os seis de
partamentos mantiveram as primeiras reis 
posi90es em todos os criterios. 

Em resumo, os departamentos lide
res de sociologia nos Estados Unidos 
sao diversificados, grandes e bern equ~ 
pados. 0 pro~&sito deles e adicionar 
e extender conhecimento sociologico e 
as regras pelas quais ele foi consegui 
do, e comunicar seus descobrimentos a 
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outros sociolqgos, as agencias de poli 
tica e aos peritos em outras discipli:-' 
nas. No ocidente este tipo de sociol~ 
gia est a crescendo a uma taxa rapida , 
e esta tambem tomando posi9ao na Euro
pa Leste, Asia e America Latina. Sua 
utilidade esta na sua tecnica de pes -
qui sa e em seus conceitos. Ela produz 
informa9~es que s~o consideradas indi~ 
pensaveis ao publico e aospoliticos da 
maioria, 
dernos. 

se nao de todos, os est ados ~ 
Subst~tivamente, os departa-

mentos mais distinguidos, todos eles 
tern especializa9~es exatamente naque
las sub-disciplinas que sio cruciais ~ 
ra as sociedades contemporaneas, in
cluindo aquelas na America'-Latina, es

tratifica9aO social, desenvolvimento s2. 
cio-economico, sociologia politica, e 
sociologia ocupacional. 

Existem raz~es epistemologicas que 
fazem esses assuntos invia.veis na Ame

t 
rica Latina? Parece-me que a . . '" ta e bern clara:;' Nao. Se esta 

respos

pecgunta 
significa "Sao -'eles contrarios ~ teo
rias dinamicas como a de Marx"? a res
posta e que a sociologia moderna e teo 
ria marxista sao suficientemente flexi 
veis para se acomodarem, e elas assim a 
estao fazendo ao lade de outras posi .-
9oes. A teoria marxista e ensinada em 
todos as melhores departamentos de so
ciologia. Por outro lade paises mar
xistas estao aprendendo a sociologia 
ocidental e estao usando-a em traballios 

Se nao existem impedimentos filo
soficos fundamentais para a sociologia 
moderna na America Latina"existem en
t~o impedimentos reais? A respo~ta e: 
Sim.· Primeiro, esse tipo de sociolo -
gia e cara. Ela requer urn grande numero 
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de especialistas bern treinados, assim 

como uma complexa infra-estrutura que 

consiste em pessoal de pesquisa, comp~ 

tadores e bibliotecas. Poucos sao os 

centr~s na America Latina que tern uma 

real possibilidade de obter os meios 
necessarios.. Segundo, !las evidencias 

destroem os IIlii::tos pelos quais os homens 

vivem". Ela "desencantaomundo", como 

Weber costumava dizer. Os que sao de

d~cados as ideologias da direita ou da 
esquerda tern medo da ameaga que re

presenta 0 conhecimento socio16gico ob 

jetivo, para as bases ideo16gicas de 
suas posigoes de poder. Terceiro, es

ta especie de sociologia nao produz o~ 
dinariarnen te respostas rapidas e faceis. 

A pesquisa cuidadosa leva tempo, eSDo~ 

90 e dinheiro. Aqueles que sao impa
cientes, que querem que seus sonhos ~e 
tornem rapidamente realidade, nao des~ 
jarao devotar-se ao lento movimento do 

conhecimento socio16gico bern elaborado. 

Vamos agora examinar a sociologia 

rural neste contexto. Ela engloba urn 
numero pequeno de soci6logos e progra

mas que tentam atingir dois objetivos 
extremamente dificeise De urn lado, eles 

tentam desenvolver 0 corpo te6rico da 

disciplina atraves da elaborag~o de co~ 
cei tos gerais e do teste de proposigoes 

empiricas. 

dos a pular 
De outro, el~s sao for9a
de urn para outro problema 

tentando resolve-los e, ao mesmo tempo, 

ten tando ajustar os concei tos a realid~ 
de empirica. Essas duas "metas" reque

rem urna variedade de "expertise:~_ que p~ 
cos, se alguns, pod em realmente possui..r .. 

Existem aproximadamente 350-400 
Ph.Ds. que sao membros da Rural Socio
logical Society (?:Th.JD. au sm. equivalente" 
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em sociologia rural sao 0 cri terio pri!2 -
cipal pelo qual determinamos quem e urn 
soci6logo rural suficientemente trei

nado). Talvez existam 100 a 2do soci6 
logos rurais igualmente preparados no 

restante do mundo. Observem 0 contras 

te: em 1970 existiam 5.363 Ph. Ds. em s~ 
ciologia e psicologia social somente 

nos Estados Unidos (American Sociologist, 

10/72) • 

Ha somente uma duzia, de programas 

p6s-graduados que dao enfase a sociolo 

gia rural IDS Estados Unidos e Canada; 
mais 18 institui90es declaram que pr~ 
vern estudos em sociologia rural. Exis

tern POllCOS programas viaveis em socio

logia rural na Europa. Hi somente urn 
que eu conhe9a em toda a Asia. Claro 
que existem muitas institui90es pelo 

mundo~ aonde urn ou dois produtivos 80-

ci61ogos rurais estao trabalhando. Exi.2 
tern, ~ minha op~piao somente tres r~ 
zoavelrnente granc.t~·~ programas de socio 

logia rural em todo 0 mundoo Dais es

tao nos Estados Unidos e urn na Holanda. 
Mesmo esses nao tern aquela combinagao 

de numeros e qualidade que as fariam 

equivalentes aos melhores departamenUs 

de sociologia. Considerem a divisao· 

desses programas. Todos os de elite de 

sociologia estao direcionados somente 

para a explica9ao de conceitos e de me 

todologia~ os programas de sociologia 

rural obviarnente tern esta tarefa 9 no 
seu proprio campoG Para elaborar ex
plica90es serias, e fazer a pesquisa 

requerida, 0 soci61pgo e sua institui
gao precisam de conhecimento e facili

dades diversificadas e dispendiosas. 
Mas 0 fenomeno que nos chamamos de vi
da rural e enormemente variado no mun

do inteiro~ A tarefa cientifica exige 



que os poueos soeiol,Ogos rurais do mun 

do obtenham e troquem entre si, infor

mayao detalhada sabre a sociologia dos 
muitos povos rurais do mundoD Claro, 

que isto nao e feito com sueesso. Es

ta fabrieagao por si s6 e sufieiente -

mente dificil. Mas nos os soeiologos 

rurais, tambem exigimos de nos mesmos 

outra tarefa que e de algum modo eonf~. 

traditoria: resolver problemas premen

tes do ambiente rural atual, atraves de 

ayao direta. Esta tarefa e impossivel 
e frequentemente nao e nem soeiologia. 

Aeonteee, que apesar das limita -

goes de recursos, algumas instituigoes 

de sociblogia rural conseguern aprender 

novas informagoes uteis com respeito a 

alguns grupos de povos rurais. 

Uma analise socio16gica seria de 

~ problema humano requer todo a conhe 
cimento sociologico disponivel em rela - -gao ao mesrno. Pod era requerer a gera-

9ao e teste de novos conceitos. Isto 

exige uma profunda lIexpertise" na teo

ria e metoda focalizados no probkma. 
Poucos de n6s tern os recursos que pod~ 

riam permitir fazer contribuigoes val~ 

das a muitos problemas de natureza di

versa o Mas isto e frequentemente esp~ 

rado da sociologia rural aplicada. 0 s£ 

ci6logo rural e frequentemente requis~ 

tado para efetuar tarefas aplicadas que 

realmente nao exerci tam ou desafiam seu 

"expertise".. Este e urn pobre usa de 

pessoal com treinamento caro, e atro -

fia a capacidade do soci6logo, como t~ 

bern do seu pessoal de pesquisa. 

Como cientistas, os poucos socio

logos rurais do mundo devem extender e 

aplicar conceitos sociologicos para, 
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contextos mais amploso Aqui surge en

tretanto, a problema da transferencia 
de conhecimentos de sociedade para so

ciedade. Por exemplo, e claro que a s£ 

ciologia da "vida rural" norte-america 

na e irrevelante para os agricultores 

de plantayoes tropicais no Brasil. Em 
urn nivel rnais alto de generalizagoes , 

a ufarm sociology" na America do Norte 

moderna e na Europa contemporanea, nao 

e muito util quando alguem deseja com
preender agricultura de quase qualquer 
outro lugar. Em meu julgamento, as pa,!: 
tes da socio19gia rural que sao mais 

prontamente transferidas de pais para 

pais sao justamente os conceitos teori 

cos basicos e os metodos de pesquisa. 

Por rnui tos anas os soci6lpgos rurais do 

"Terceiro Mundo II tem apropriadamente ~ 

ticado 0 treinamento dos sociolpgos r~ 

rais',da America do Norte e Europa par 
usarem so dados e exemplos dos 

desenvolvidos. (Taylor, Reeder, 
" lam, 1970 ) • 

paises 

Manga-

Em suma~ eu acredito que existe 

uma lacuna crescente na qualidade das 

analises sociologicas ilustradas pelo 

trabalho dos departamentos-elite de so 
ciologia e dos de todos as programas de 

sociologia rura10 lsto vern a tona par 
duas razoes fundamentais~ 

1.. existem relativamente poucos socia 

logos rurais e programas de sociologia r~ 

ral e seus meios sao pequenos comparados 

aos dispaniveis para os departamentos 

eli teo 

2.. os soci61ogos rurais e seus progranIE 

distribuem seu tempo e outros recursos 

entre urn conjunto de atividades mais 

au menos incompativeisG 
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Conforme pade-se ver eu estou bern 
cetico quanta as reclamagoes de que os 
problemas peculiares da America Latina, 
au as preconceitos conservadores do s£ 

ciologo afet'a:m a aplicagao de sociolo
gia norte-americana ou europeia, na Am~ 
rica Latina. 

Nosso problema aqui e 0 de como 
capturar 0 melhor que a sociologia of~ 
rece. Poderemos obter as recursos e 0 

numeroso pessoal necessaria? Poderemos 

manter os conhecimentos atualizados? 
Se isto for possivel, nos poderiamos 
aumentar a participagao dos sociologos 
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rurais da America Latina no refinamen 
to da analise sociologica atraves de 
pesquisa cuidadosa, e utilizar siste 

maticamente este conhecimento cres

cente para ajudar na solugao dos pro

blemas da vida rural latino-americana 
Em documento recente Pastore (l972)mo~ 
trou como tal "expertise II poderia ser 
posta em servigo para ajudar a prover 
impulso tecnologico em grande escala p!: 
ra ajudar a compreender e ,resolver ou

tro$ problemas fundamentais da socieda

de, tais como, as desigualdades destr~ 

tivas ou da integragao socio-politica. 
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Tabela 1 

PROGRAMAS POS-GRADUADOS DE SOCIOLOGIA NOS ESTADOS UNlDOS DA AMERICA DO NORTE 

OFERECENDO 22 ESPECIALIDADES 

Especialidade 

Comportamento Desviante 

PSicologia Social 

Teoria Socio16gica 

Metodologia e Estatistica 

Organiza9ao Formal 

Sociologia do Conhecimento e Ciencia 

S0ciologia Urbana 

Demografia 

Rela90es Raciais e Etnicas 

Estratifica9ao e Mobilidade Social 

Fa~ilia e Papeis Sexuais 

Sociologia Politica 

Desenvolvimento S6cio-Economico 

Ocupayoes e Profissoes 

Sociologia da Medicina 

Socio1ogia da Educa9ao 

Sociologia da Religiao 

Eco1ogia Humana 

Lei e Sociedade 

Sociologia Rural 

Sociologia Matematica 

Sociologia Militar 

Porcentagemdos 162 
Programas que ofe-
reCem cada especi~ 
lidade 

58 

56 

51 

49 

47 

47 

43 

35 

33 
!" 

32 

30 

30 

27 

24: 

23 

20 

19 

14 

14 

9 

8 

2 

Enfatizado por 5 
ou 6 depart amen-
tos. Elite 

5 

5 

5 

5 

" 5" 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

If Uma dessas Universidades teve em 1972 um Departamento de Demografia separado 
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Tabe1a 2 

NUMERO DE PROFESSORES EM PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 

DE POS-GRADUA~AO NOS SEIS DEPARTAMENTOS DE SOCIOL2 

GIA DISTINGUlDOS NOS ESTADOS UNlDOS - 1971 - 1972 

Universidad",s Professores de Socio1ogia Programas Especiais 

U de 

C U 

U de 

H U 

U de 

U of 

C B 

C 

M 

W 

28 

25 

35 

16 

34 

55 

11 

13 

17 

17 

10 

20 
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Tabela 3 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE POS-GRADUA~AO DE DE-
PARTAMENTOS ELITE NOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

U U U U 
Sub-Disciplinas CU 

de C 
HU 

de M de W de CB 

Ocupa90es e Profissoes x x x x x x 

Sociologia Politica x x x x x x 

Desenvolvimento S6cio-Economico x x x x x x 

Estratifica9ao e Mobilidade x x x x x x 

Organiza9ao Formal x x x x x 

Metodologia e Estatist±ca x x x x x 

PSicologia Social x x x x x 

Teoria Sociologica x x x x x 

Sociologia e Conhecimento da Ciencia x x x x 

Sociologia Urbana x x x x 

Sociologia Matematica x x ~ x 

Familia e Papeis Sexuais 
! 

x x -x x 

Lei e Sociedade x x x x 

Ra9a e Rela90es Etnicas x x x x 

Demografia x x x x 

Ecologia Humana x x x 

Desvios x x x 

Educa9ao x x x 

Religiao x x x 

Sociologia da Medicina x x 

Sociologia Mi li tar x 

Sociolpgia Rural x 

, 


