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“Do Rigor da Ciência
[...] Naquele Império, a Arte da Cartografia atingiu uma tal Perfeição
que o Mapa duma só Província ocupava toda uma Cidade, e o Mapa
do Império, toda uma Província. Com o tempo, esses Mapas Desme
didos não satisfizeram e os Colégios de Cartógrafos levantaram um
Mapa do Império que tinha o Tamanho do Império e coincidia ponto
por ponto com ele. Menos Apegadas ao Estudo da Cartografia, as
Gerações Seguintes entenderam que esse extenso Mapa era Inútil e
não sem Impiedade o entregaram às Inclemências do Sol e dos
Invernos. Nos Desertos do Oeste subsistem despedaçadas Ruínas do
Mapa, habitadas por Animais e por Mendigos. Em todo o País não
resta outra relíquia das Disciplinas Geográficas.”
(Jorge Luiz Borges, História Universal da Infâmia, Porto Alegre,
Globo, 1975, p. 61).

Introdução

A sociologia histórica é uma das áreas da
Sociologia que mais cresceram nas últimas
duas décadas. Debates acerca de problemas
históricos tais como nacionalismo (Anderson,
1983; Gellner, 1983; Smith, 1986), revoluções
(Skocpol, 1979; Goldstone, 1982), democrati
zação (Lipset, 1960; Moore Jr., 1966; O’Don
nell, 1974), formação dos Estados nacionais
(Tilly, 1975; Rokkan, 1975; Anderson, 1974)
e industrialização (Wallerstein, 1974a; Blaut,
1993; Brenner, 1987a e 1987b) constituem,
juntos, uma extensa reflexão sobre o que pode
ser chamado, grosso modo, de “a grande trans
formação”, na expressão de Karl Polanyi
(1944). Dada a diversidade de abordagens, o
problema tem sido estabelecer alguma base de
classificação em termos da qual os vários tra

balhos podem ser distinguidos. Uma tentativa
nesse sentido foi feita por Skocpol e Somers
(1980). Neste artigo desenvolvemos uma aná
lise crítica desta classificação.
Talvez nenhum outro autor tenha feito
mais para difundir a sociologia histórica nas
duas últimas décadas do que Theda Skocpol.
Seu trabalho pioneiro sobre revoluções sociais
(Skocpol, 1979) foi um divisor de águas. Sub
seqüentemente, Skocpol, em uma série de im
portantes artigos, tentou desenhar de forma
mais clara as fronteiras da emergente subdisciplina. Mediante a construção de um modelo
— o Triângulo da História Comparativa (The
Triangle o f Comparcitive History) — , o traba
lho dos precursores e contemporâneos da so
ciologia histórica foi classificado de acordo
com um esquema tripartite (Skocpol e Somers,
1980; Skocpol, 1984a).

* O título deste artigo é inspirado no pequeno conto de Borges citado em epígrafe. Agradecemos ao nosso colega
Luciano Oliveira que nos “presenteou” com o mesmo.
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No entanto, tal como Talcott Parsons em
The Structure o f Social Action (1968), a histo
riografia de Skocpol teve o efeito, intencional
3U não, de ser altamente seletiva e de colocar
;eu próprio trabalho sob uma luz bastante fa
vorável. Também da mesma forma que Parions ignorou muito do que não cabia no seu
ssquema, assim também Skocpol construiu
uma visão muito seletiva da história da socio
logia histórica.
Depois de mais de uma década da grande
vaga teórica no âmbito da sociologia histórica,
de meados da década de 1980, talvez seja
oportuno lançar um olhar critico sobre o mo
delo de Skocpol. Na verdade, gostaríamos de
argumentar neste artigo que sua abordagem,
sob vários aspectos, tanto induz ao erro na
descrição dos autores analisados, quanto igno
ra um vasto número de trabalhos em sociologia
histórica que não cabem imediata e totalmente
no seu esquema.
O Modelo Triangular de Skocpol

O modelo de Skocpol assenta-se, basica
mente, na oposição idiográfico-nomotética
que tem dominado o debate nas ciências so
ciais desde o final do século XIX (Cahnman,
1964). Referimo-nos ao debate entre aqueles
que argumentam que o modelo nomotético das

ciências naturais é aplicável às ciências sociais
e aqueles que argumentam que não é possível
a formulação de leis sociais científicas gerais
e que o modelo particularizante ou idiográfico
é o correto nas ciências sociais. Esta disputa foi
transferida para o debate acerca da sociologia
histórica, com os seus praticantes tomando
posições opostas.
O modelo de Skocpol, o qual divide a
sociologia histórica em três abordagens teórico-metodológicas distintas, é baseado na dis
tinção idiográfico-nomotética. Skocpol situa
sua própria abordagem em uma posição inter
mediária entre estes dois extremos. Do lado
idiográfico, que é descrito como “contraste de
contextos”, ela inclui, por exemplo, a compa
ração que Clifford Geertz (1971) faz do Islão
na Indonésia e no Marrocos e o trabalho de
Reinhard Bendix (1996), Construção Nacio
nal e Cidadania. Este tipo de trabalho compa
rativo se aproxima muito da historiografia. Seu
objetivo, de acordo com Skocpol, é, por meio
da comparação, através do uso de tipos ideais
e de “universais sociológicos”, realçar a dife
rença entre os casos, sem que haja pretensão
de testar uma teoria mais geral ou induzir a
formulação de teorias mais ou menos restritas
(cf. Skocpol e Somers, 1980, pp. 178-181;
Skocpol, 1984a, pp. 368-374).

Figura 1
Modelo Triangular de Theda Skocpol
DEMONSTRAÇÃO PARALELA DA TEORIA

ABORDAGEM
MACROANALÍTICA

Comparações Entre Casos Intrínsecos

Fonte: Skocpol e Somers (1980, p. 188).
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CONTEXTOS

De acordo com Skocpol “[...] o que mais
importa no tipo orientado por contrastes é que
a integridade histórica de cada caso como um
todo é cuidadosamente respeitada. Pois, muito
do apelo desta variante de história comparativa
é sugerir que nações, impérios, civilizações e
religiões particulares constituem unidades re
lativamente irredutíveis, cada um sendo uma
configuração sócio-histórica única e complexa
em si mesma” (Skocpol e Somers, 1980,
p. 178). Skocpol e Somers encontram apoio
para esta teoria em Bendix, quando ele afirma
que o objetivo de sua abordagem é “preservar
o sentido de particularidade histórica”.
No outro extremo, que é chamado de “de
monstração paralela da teoria”, ela coloca tra
balhos tais como Agrarian Revolution, de Jeffrey Paige (1975), e Political Systems o f
Empires, de S. N. Eisenstadt (1963), entre
outros. Esta vertente, por meio da comparação
de um grande número de casos, tenta confirmar
uma teoria deduzida de postulados mais gerais
(cf. Skocpol e Somers, 1980, pp. 176-178;
Skocpol, 1984a, pp. 362-368).
Entre estas duas posições ela situa sua pró
pria abordagem, chamada de “análise macrocausal”, juntamente com as obras de outros sociólo
gos históricos tais como Robert Brenner (1987a
e 1987b) e Barrington Moore Jr. (1983). O obje
tivo aqui, de acordo com a interpretação de Skoc
pol, é comparai- casos históricos e construir ge
neralizações teóricas lim itadas (bounded
generalizations) (Skocpol e Somers, 1980, pp.
181-187; Skocpol, 1984a, pp. 374-386).
A tipologia proposta por Theda Skocpol
tem exercido inegável influência e é, sem dú
vida, sugestiva. O trabalho de Kalberg (1994)
é um bom exemplo disso. Com efeito, este
autor procura mostrar que a contribuição teórico-metodológica de Max Weber à sociologia
histórica é superior à de seus concorrentes,
nomeadamente, a teoria do sistema-mundo
(Immanuel Wallerstein), a corrente interpretativa (Reinhard Bendix) e a corrente macroestruturalista (Theda Skocpol). O que vale real
çar aqui é o fato de que Kalberg persegue seu
objetivo tendo em mente o aludido modelo de
Skocpol.

No entanto, apesar desta influência, há, a
nosso ver, dois problemas básicos com a tipo
logia de Skocpol. O principal deles é que,
mesmo pretendendo apresentar uma visão
completa da subdisciplina, a autora deixa to
talmente de fora duas tradições muito impor
tantes dentro da sociologia histórica: a teoria
da escolha racional e a sociologia histórica
interpretativa, cujos focos são os agentes so
ciais. Em nenhum lugar ela menciona, por
exemplo, o trabalho de E. L. Jones (1981) ou
de Douglass North (North, 1986; North e Thomas, 1973), que muito têm feito para introduzir
conceitos da escolha racional e da economia
neoclássica na sociologia histórica. Nem há
também menção à tradição dos Annales, a qual
enriqueceu nosso entendimento das transições
históricas (Abrams, 1982; Burke, 1990). O
segundo problema é que, mesmo dentro de
seus próprios termos, Skocpol dá a falsa im
pressão de similaridades e diferenças entre os
autores. Por exemplo, apesar de classificar seu
próprio trabalho juntamente com o de Moore,
nós argumentamos que as diferenças entre eles
são maiores do que as similaridades. Na ver
dade, Skocpol tem mais em comum com Paige
do que com Moore.1
O Quadrângulo da Sociologia
Histórico-Comparativa

O problema da proposta de Skocpol, tal
como o vemos, é que ela está ancorada no limi
tado eixo idiográfico-nomotético. Propomos en
tão que, pela adição de outra dimensão— aquela
da oposição entre agente e estrutura— , é possível
construir o que pode ser chamado de modelo
quadrangular, de muito maior complexidade.
Abaixo, damos um exemplo do mesmo:
Figura 2
Tipologia de Metodologias
em Sociologia Histórica
AGENTE
Sociologia Histórica
SINGULARIDADE
Interpretativa:
Roger Chartier
GENERALIZAÇÃO

Escolha Racional:
Douglass North

ESTRUTURA
Tipo Ideal:
Nicos Mouzelis
Macroestruturalismo:
Theda Skocpol
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Este modelo divide a sociologia histórica
em quatro abordagens metodológicas distin
tas. Ao introduzir a dicotomia agente-estrutura, acreditamos que ganhamos uma visão me
lhor das várias abordagens na sociologia
histórica. Obviamente, é verdade que a matriz,
pela sua própria natureza, tende a ignorar a
sobreposição que existe entre certas aborda
gens, pois há algumas que ultrapassam as fron
teiras estabelecidas. Mas nossa tipologia en
globa um número muito maior de tradições do
que a de Skocpol. Nas seções que se seguem
faremos uma breve apresentação de cada abor
dagem por meio da referência ao trabalho de
um praticante dentro de cada um dos campos.
Sociologia Histórica Interpretativa

No primeiro campo de nosso modelo lo
calizamos os trabalhos de autores que focam
sua análise na interpretação da ação dos agen
tes, mais especificamente em símbolos, cultu
ra, mentalidade etc.
Os autores que trabalham nesta tradição
trazem uma importante contribuição para a
sociologia histórica porque procuram analisar
os diferentes sentidos atribuídos aos símbolos
pelos atores sociais em processos de transição
de sociedades pré-modernas para as modernas.
Em outras palavras, sociólogos históricos interpretativistas estão preocupados fundamen
talmente com a constituição ou construção de
sentidos que atores sociais emprestam a fenô
menos sociais em diferentes culturas, conside
rando a transição aludida acima.
Para procedermos a uma análise das con
tribuições que se enquadram nesta subdivisão,
examinaremos o trabalho A História Cultural:
Entre Práticas e Representações, de Roger
Chartier (1990). Um primeiro ponto a ser ob
servado é o seguinte: embora autores nesta
corrente admitam a existência de' estruturas
que circunscrevem as ações dos agentes, a
análise, tal como ilustrado pela obra de Char
tier, centra-se nos agentes por uma razão lógi
ca: representações sociais são atributos dos
sujeitos e não de estruturas sociais. E, como
bem lembra Burke (1990, p. 98), para Chartier
as estruturas “devem ser vistas como cultural
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mente ‘constituídas’ ou ‘construídas’. A socieda
de em si mesma é uma representação coletiva”.
O segundo ponto importante a ser obser
vado é que Chartier não desenvolve sua argu
mentação a partir de uma teoria geral. O cami
nho seguido por este autor é a construção de
um conceito que é central para análise cultural:
o de representação social (cf. Chartier, 1990,
pp. 19-20), já referido no parágrafo anterior.
É óbvio que conceitos em ciências sociais
não são neutros. Ou seja, eles são sempre teo
ricamente informados. No entanto, as referências
teóricas de Chartier estão sempre na retaguar
da, por assim dizer; nunca são explicitamente
modeladas em um todo “visível”. Dessa forma,
a estratégia teórico-metodológica deste autor é
a construção cuidadosa de um conceito central
— ou de um “universal sociológico”, no dizer de
Bendix (1976 e 1978) — que servirá para propó
sitos de apreensão da história cultural da época e
do tempo sob análise.
Um terceiro ponto importante é que Char
tier recusa generalizações teóricas decorrentes
da análise do material empírico. Em outras
palavras, recusa tanto o caminho teórico-dedutivo quanto o teórico-indutivo, o que implica
certa semelhança com a proposta de Bendix, a
não ser pelo fato de que este último centra sua
análise em estruturas sociais. Porém, há de se
deixar claro que Chartier faz certas generaliza
ções, mas de cunho histórico e/ou empírico.
Assim, decorrente desta posição, o que
está na base do trabalho deste autor — um
quarto ponto importante — é a insistência no
realce das singularidades históricas e a recusa
de “violar” estas singularidades. Nas palavras
de Chartier (1990, pp. 24-25):
“Compreender na sua historicidade as apropria
ções que se apoderam das configurações textuais
exige o rompimento com o conceito de sujeito
universal e abstrato tal como o utilizam a fenomenologia e, apesar das aparências, a estética da
recepção. Ambas o constroem quer a partir de
uma invariância trans-histórica da individualida
de, considerada idêntica através dos tempos, quer
pela projeção no universal de uma singularidade
que é a de um eu ou de um nós contemporâneo.”

Nos ensaios restantes, Chartier aplica este
modelo analítico a problemas concretos. Por

exemplo, no ensaio intitulado “Cultura Política
e Cultura Popular no Antigo Regime”, analisa
a presença de aspectos políticos (cultura polí
tica) na cultura popular. Para tanto, ele maneja
uma grande massa de dados referentes a “tex
tos e ritos, gestos e crenças, imagens e relatos,
numerosos, diversos, complexos [...]” (Chartier, 1990, p. 189) para tentar demonstrar que
o que é “popular” não está implicitamente em
tal material, mas na forma como o mesmo é
utilizado (cf. Burke, 1990, p. 99).
Chartier mostra, em primeiro lugar, que
levantamentos feitos por autoridades eclesiás
ticas nos séculos XVII e XVIII, através de
questionários, indicam que as leituras popula
res referiam-se aos “livros de horas, os livros
de piedade daReforma católica, aBibliothèque
bleue [livros de cordel], os almanaques, os
livros de feitiçaria, mas não mencionam nunca
títulos políticos, seja para glória ou para ver
gonha do rei” (Chartier, 1990, p. 189).
As imagens aí utilizadas têm por fim re
forçar e sedimentar as representações sociais
que os fiéis fazem das “verdades da fé cristã”
e da “autoridade da Igreja Católica”. Mesmo a
literatura de cordel está desprovida de temas
políticos, pois seu conteúdo se refere a crimes
terríveis, aparições divinas, milagres etc.
Há também uma profunda oposição entre
espaço público e política popular. Se o espaço
público foi pensado, no século XVIII, como
lugar de debates políticos, daí estava excluída
“qualquer participação popular” (Chartier,
1990, p. 191). E isto acontecia porque ao vo
cábulo “povo” correspondia o sentido pejora
tivo de povinho, ralé, zé-ninguém; portanto,
sem capacidade e direito de participar do de
bate político.
Não há, afirma Chartier, possibilidade de
definir uma “cultura política popular” no An
tigo Regime, embora se possa definir minima
mente uma “cultura política” do mesmo. Isto é
demonstrado, ainda segundo nosso autor, pelo
seguinte fato: após 14 meses de cerco, em
1628, “a cidade protestante de La Rochelle se
rende ao rei” (Chartier, 1990, pp. 195-196).
Nos impressos que celebram a vitória do sobe
rano não há explicitamente imagens e/ou exor

tações políticas, mas celebrações de alegria e
graças a Deus pelo fato de a plebe rude, que
andava perdida, ter sido reconquistada. Porém,
é óbvio que tais textos e imagens refletem uma
representação social do poder do soberano, ou
seja, há uma definição mínima de “cultura
política” do Antigo Regime.
A passagem de uma “cultura política”
minimamente definida para representações so
ciais mais explicitamente definidas de forma
política talvez seja ilustrada pelas revoltas po
pulares. Com efeito, no século XVII, as violen
tas revoltas populares, baseadas em noções de
direito comunitário e em costumes profunda
mente enraizados, dirigiam-se contra os im
postos e contra os agentes fiscais do Estado.
Mas há de se notar que poupavam de crítica o rei,
isto é, o próprio Estado no contexto do Antigo
Regime, pois o rei é aquele que é defensor dos
direitos tradicionais e imemoriais.
De acordo com Chartier, a “poli tização” das
revoltas antifiscais se dá da seguinte forma: se
antes, no século XVII, tais revoltas estavam ba
seadas na concepção de direitos tradicionais e se
voltavam contra os agentes do fisco, no século
xvm as revoltas já não recorrem à violência
aberta, baseiam-se em demandas judiciais (direi
to moderno) e voltam-se contra a instituição
senhorial (Chartier, 1990, pp. 199-201).
A partir deste material, Chartier (1990,
pp. 191, 199, 202, 203 e 205) chega a genera
lizações empíricas que se referem a freqüên
cias estatísticas de*certas reclamações do povo
encontradas em livros eclesiásticos. No entan
to, é forçoso admitir que, mesmo assim, o autor
tem sempre o cuidado de chamar a atenção
para o fato de que as generalizações empíricas
também têm limitações, haja vista que certos
dados referem-se a regiões e a circunstâncias
excepcionais (Chartier, 1990, p. 206).
O que é distintivo nesta abordagem é que
os autores que a praticam partem de pontos não
considerados por Skocpol no seu modelo. Com
efeito, a análise desta obra de Chartier mostranos que este autor não parte de uma teoria
delineada dedutivamente, nem chega a gene
ralizações limitadas. Além disso, Chartier,
como os demais que praticam este tipo de
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abordagem, foca suas “lentes” sobre a ação dos
sujeitos sociais, e não sobre as estruturas, já
que estas são meras representações mentais.
Sociologia Histórica e
Teoria da Escolha Racional

De acordo com Elster (1994, p. 38), a
teoria da escolha racional pode ser sumarizada
como se segue: “Quando defrontadas com vá
rios cursos de ação, as pessoas comumente
fazem o que acreditam que levará ao melhor
resultado global”.
Esta afirmação resume também a aborda
gem de vários autores importantes trabalhando
no âmbito da sociologia histórica. A sociologia
histórica conta com uma vasta tradição de es
tudos cujo modelo teórico-metodológico en
contra-se amparado em pressupostos da esco
lha racional. Os sociólogos históricos da
escolha racional, ao se basearem numa teoria
da ação, mostram a ligação entre agentes racio
nalmente orientados e os constrangimentos es
truturais. No processo de transição para o mun
do moderno, os agentes sociais se defrontaram
com diferentes percursos (a estrutura de opor
tunidades). Estes autores mostram que as esco
lhas feitas pelos indivíduos diante de uma de(erm inada estru tu ra de oportunidades
provocam a configuração de novas oportuni
dades que, por sua vez, conformarão os desejos
dos indivíduos em um momento seguinte, e
assim por diante. Ou seja, as causalidades atri
buídas às estruturas sociais por certas correntes
em sociologia histórica ganham uma nova di
mensão nesta abordagem porque, acredita-se,
lem-se uma melhor resposta acerca de como
elas atuam sobre os indivíduos e estes sobre
aquelas.
Como analisado na seção anterior, certos
sociólogos históricos centram suas análises no
sujeito, mas recusam quaisquer pretensões à
generalização. No entanto, outros sociólogos
históricos, que concentram suas análises na
ação individual, fazem generalizações em um
alto nível de abstração. Com efeito, estudiosos
como Douglass North e Robert Thomas em
The Rise of Western World, e Edgar Kiser e
Joachim Schneider em Bureaucracy and Effi30

ciency: Analysis o f Taxation in Early Modern
Prussia fazem justamente isto.
Estes estudiosos, partindo da definição
citada acima, utilizam-se de uma teoria mais
geral — a da escolha racional — para a cons
trução de hipóteses que serão testadas no de
correr do estudo. Neste sentido, os diversos
casos (ou o caso) estudados servem para vali
dar ou não a teoria desenvolvida dedutivamen
te, para usar os termos de Skocpol. Por outro
lado, ao final da análise do(s) caso(s) estes
autores tentam generalizações empíricas que
são comuns a todos os países estudados, ou
generalizações a partir de um caso que confir
ma a teoria mais geral.
O problema de North e Thomas (1973) é
explicar a configuração e sucesso únicos, em
termos econômicos, do mundo ocidental. Para
tanto, eles examinam a história dos países da
Europa Ocidental entre os anos de 900 e 1700.
A abordagem distintiva destes autores
fica clara logo nas primeiras páginas da obra
sob análise: “a eficiência da organização eco
nômica é a chave para o crescimento” (North
e Thomas, 1973, p. 1). Embora a frase possa
parecer trivial, ela implica a recusa de que o
grau de desenvolvimento econômico alcança
do pelos países da Europa Ocidental possa ser
explicado pela Revolução Industrial {idem, p.
157). Na verdade, esta revolução é o coroamento de um longo processo cujas raízes po
dem ser encontradas no longínquo ano de 900,
se é possível estabelecer um início para o pro
cesso.
Quais seriam, então, os fatores que con
tribuíram para o sucesso do Ocidente? Antes
de responder a tal questão, é importante enten
der o que os autores definem como organiza
ção eficiente: “A organização eficiente englo
ba o estabelecimento de arranjos institucionais
e direitos de propriedade que criam um incen
tivo para canalizar o esforço econômico indi
vidual em atividades que tragam a taxa de
retomo privada próximo à/para a taxa de retor
no social.” (North e Thomas, 1973, p. 1).
Neste sentido, o fato de os países terem
diferentes histórias, ou seja, padrões singulares
de desenvolvimento econômico, não impede

que os autores tenham uma explicação englo
bando todos os casos. Antes de tudo, eles re
cusam as explicações mais tradicionais presen
tes na literatura concernente ao tema: mudança
tecnológica, capital humano, redução nos cus
tos de informação do mercado, economias de
escala e expansão da população (North e Thomas, 1973, p. 2). Segundo eles, tais fatores
referem-se ao próprio crescimento, não poden
do ser, portanto, causas de si próprios. A chave
da explicação, assim, assenta-se no seguinte
ponto: “O crescimento não ocorrerá a não ser
que a organização econômica existente seja
eficiente. Os indivíduos devem ser seduzidos
por incentivos para empreender atividades so
cialmente desejáveis” (idem, p. 2).
Ou seja, a análise desenvolvida por estes
autores leva em conta os parâmetros que in
fluenciam o relacionamento entre custos e be
nefícios considerados pelos atores sociais
quando da tomada de decisões. Este fato expli
caria os diferentes caminhos seguidos, por
exemplo, pela Espanha e, digamos, França ou
Inglaterra.
No entanto, qual é o mecanismo que ex
plicaria os diferentes caminhos seguidos pelas
nações da Europa Ocidental? A resposta, de
acordo com North e Thomas, é simples: direi
tos de propriedade. Assim, para ilustrar me
lhor, vamos tomar os exemplos utilizados pe
los autores.
Primeiro, eles oferecem o exemplo da
navegação oceânica e do comércio internacio
nal. O problema principal para os navegantesdescobridores era determinar sua exata localiza
ção. Este problema envolve duas coordenadas:
latitude e longitude. A determinação da pri
meira já havia acontecido, mas a segunda cons
tituía um problema sério e difícil de ser solu
cionado. Diversos soberanos estipularam
prêmios para incentivar o trabalho de matemá
ticos. Mas, dada a dificuldade do problema,
somente no século XVII é que se chegou à
determinação da longitude. Nas palavras de
North e Thomas (1973, p. 3):
“O pagamento e a criação de prêmios para mate
máticos foram 'gatilhos’ artificiais para estimular
esforços, enquanto que um incentivo mais geral

poderia ter sido a decretação de uma lei assegu
rando direitos exclusivos de propriedade intelec
tual in clu in d o novas idéias, invençõ es e
inovações. Na ausência de tais direitos, poucos
arriscariam recursos privados para ter ganhos so
ciais.”

Segundo, há o caso de que a pirataria
aumentou os custos do comércio e reduziu a
sua extensão. Uma solução praticada larga
mente pelos ingleses foi pagar “suborno” aos
piratas da África do Norte, muito atuantes no
Mediterrâneo. O suborno parece ter sido efi
ciente porque os ganhos do comércio livre na
área mediterrânea eram muito superiores aos
custos, incluindo o suborno. Com o passar do
tempo, os países estabeleceram esquadrões na
vais para proteger os comboios. Assim, a pira
taria tendeu a desaparecer por causa da prote
ção aos direitos de propriedade (North e
Thomas, 1973, pp. 3-4).
Por último, os autores oferecem o exem
plo da política de terras da Espanha no início
da era moderna. Este é um exemplo negativo,
se assim podemos falar. Com efeito, com o
crescimento populacional a terra se tornou
mais escassa. Neste sentido, a taxa social de
retorno cresceu pelo aumento da eficiência da
agricultura. No entanto, o retomo privado não
cresceu. Isto aconteceu porque a Coroa espa
nhola havia dado a pastores direitos exclusivos
(a mesta) de guiar livremente suas ovelhas
através do país, já que recolhia substanciais
impostos desta atividade. Porém, do ponto de
vista dos agricultores, não havia incentivo su
ficiente para arar e preparar a terra para o
plantio, pois a qualquer momento a mesma
poderia ser invadida por ovelhas (North e Tho
mas, 1973, p. 4).
O trabalho de Kiser e Schneider é mais
explicitamente delineado pela perspectiva da
teoria da escolha racional. O objetivo do artigo
é discutir o porquê da eficiência do sistema de
arrecadação de impostos da Prússia entre 1640
e 1806.
No que se refere ao lugar da teoria no
trabalho científico, Kiser e Schneider partem
de uma teoria mais geral para explicitar as
hipóteses de trabalho, as quais são validadas
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ao longo do trabalho. Assim, o caso empírico
serve para validar o modelo ou teoria donde as
hipóteses foram deduzidas.
De forma mais detalhada, Kiser e Schneider refutam de antemão explicações baseadas
no modelo típico-ideal de burocracia proposto
por Weber e seus seguidores, já que a expli
cação mais comum da eficiência prussiana na
arrecadação de impostos refere-se à existência
de um sistema organizacional altamente buro
cratizado.
Kiser e Schneider apresentam uma série
de razões que refutariam os argumentos de
cunho weberiano. Primeiro, eles mostram que
a maioria dos aspectos da burocratização do
sistema prussiano só ocorreu no século XIX.
Segundo, a transição para um sistema mais
burocratizado só aconteceu depois que o cres
cimento da eficiência do sistema de arrecada
ção já havia acontecido. Isto significa, segundo
os autores, que a análise weberiana falha ao
não especificar as condições em que a organi
zação burocrática é mais eficiente (Kiser e
Schneider, 1994, pp. 188-189).
O passo seguinte é o anúncio da tese
central desenvolvida no trabalho:
“[...] A eficiência do sistema de impostos prussia
no foi resultado de desvios específicos das carac
terísticas típico-ideais da burocracia, o que
aumentou a habilidade dos dirigentes em contro
lar os servidores ‘fazendários’. Ou seja, a Prússia
não era mais eficiente do que os outros Estados
do início da era moderna porque era menos buro
crática, mas por causa dos modos específicos em
que seu sistema de arrecadação se desviou do tipo
ideal burocrático” (Kiser e Schneider, 1994,
p.189; grifo no original).

Dessa forma, assumindo que os atores
sociais são racionais e auto-interessados, os
autores delineiam um modelo de relações entre
agentes sociais em que o rei é o agente princi
pal e os servidores são agentes delegados. Nes
te modelo, o rei está interessado em maximizar
os impostos líquidos, os servidores tentam ma
ximizar a soma de suas rendas legais e decor
rentes de corrupção (menos os custos de san
ções contra corrupção) e os contribuintes
tentam minimizar a soma de seus impostos a
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pagar e multas por evasão (Kiser e Schneider,
1994, p. 190).
A partir deste modelo, Kiser e Schneider
deduzem quatro hipóteses que serão testadas a
partir do material empírico disponível. O resto
do artigo é dedicado à apresentação de dados
que validam a teoria e o modelo construído a
partir dela. Por fim, as conclusões acerca do
caso prussiano são checadas contra evidências
referentes a outros países europeus do início da
era moderna.
Mais uma vez podemos apreender a dinâ
mica de uma abordagem que difere de todas
quantas são tratadas por Skocpol. Com efeito,
os teóricos da escolha racional partem de uma
teoria delineada que servirá para a geração de
hipóteses de trabalho que serão testadas no
decorrer da análise, e nisto ela se parece com
o que Skocpol chama de “demonstração para
lela da teoria”. No entanto, ao voltar seu enfo
que para as ações de agentes racionais que
buscam maximizar seus interesses, os teóricos
da escolha racional que trabalham no âmbito
da sociologia histórica não encontram lugar no
modelo de Skocpol.
Sociologia Histórica e Tipos Ideais

Uma das fraquezas da tipologia de Skoc
pol é sua incapacidade de incluir de forma
apropriada a tradição associada com a aborda
gem típico-ideal de Weber. Sua tentativa, atra
vés da inclusão de Bendix, de assimilá-lo ao
lado idiográfico do eixo idiográfico-nomotético não é convincente. O tipo ideal de Weber
foi de fato divisado para transcender esta dico
tomia. Na epistemologia de Weber, o conheci
mento científico poderia ser tão-somente um
modelo da realidade. Neste sentido, a aborda
gem típico-ideal constitui uma tradição muito
distinta na sociologia histórica. O trabalho de
Reinhard Bendix é representativo desta tradi
ção. Outro é o de Perry Anderson (1974).
Não é necessário repetir aqui o muito que
tem sido escrito acerca do tipo ideal (Rogers,
1969). No entanto, é importante relembrar que
os tipos ideais, como Weber explicou, são
“construtos mentais” (Weber, 1992, p.137).
Eles não são nem teoria acerca de, nem descri

ções da realidade. Eles são modelos em termos
dos quais teorias e descrições podem ser de
senvolvidas e feitas. A tarefa do sociólogo
histórico, de acordo com Weber, é mostrar “a
extensão em que esta construção ideal se apro
xima ou diverge da realidade” (Weber, 1992,
pp.137-138). Estes modelos são construtosem
termos de agente e estrutura. Isto é, eles repre
sentam instituições em termos das motivações
dos atores que as sustentam.
Patrimonialismo é um exemplo de um
tipo ideal de dominação que Weber define
como uma “autoridade doméstica descentrali
zada através da concessão de terras e, algumas
vezes, de equipamento” (Weber, 1978, p.
1.011). Esta estrutura é caracterizada pelo con
flito de interesses entre o governante que dese
ja manter seu domínio e os notáveis que que
rem converter seus benefícios em feudos. O
modelo patrimonial, pela sua própria natureza,
não corresponde a qualquer sistema histórico
real. No entanto, o conceito nos permite expli
cara dinâmica de sistemas históricos específicos.
O império otomano, por exemplo, onde o deten
tor dos benefícios era totalmente dependente do
sultão, é o que mais se aproxima do modelo de
Weber (Anderson, 1974).
O tipo ideal é um instrumento poderoso
de análise sociológica. Um exemplo de sua
utilização, que será analisado mais detalhada
mente, é Politics in the Semi-Periphery de
Nicos Mouzelis. Neste trabalho, Mouzelis pro
cura explicar por que, na Argentina, Chile,
Grécia e Bulgária, em contraste com a Europa
Ocidental, o processo democrático ocorreu
muito mais tarde.
A metodologia típico-ideal de Mouzelis
pode ser contrastada com outras abordagens
metodológicas do debate sobre a democracia.
Lipset, em seu famoso estudo, relacionou de
senvolvimento com graus de democracia.
Ele tentou correlacionar a democracia, defi
nida como “um sistema político que permite
oportunidades constitucionais regulares
para a mudança dos governantes”, com ní
veis de desenvolvimento, definido em ter
mos de renda, educação e hábitos de consu
mo (Lipset, 1960).

Uma abordagem completamente diferen
te foi adotada por Almond e Verba (1965), que
explicam a democracia em termos do que eles
chamam de “cultura cívica”. O método que
eles usaram para apoiar tal afirmação foi a
análise de surveys de atitudes. Estas referem-se
a atitudes com relação às instituições políticas
e, de acordo com os autores, dão evidências do
grau de cultura cívica.
Rueschemeyer, Stephens e Stephens (1992,
p. 36) conectam democratização com a mudança
na balança de poder entre as classes. Tendo
construído uma teoria, eles empregam uma aná
lise histórico-comparativa de três casos na tenta
tiva de relacionar mudanças no poder das classes
com o desenvolvimento democrático.
Todas as abordagens acima tentam iden
tificar relações causais invariantes, as quais
formam a base de uma teoria. O objetivo da
abordagem típico-ideal, de outro lado, é cons
truir um modelo de sistema democrático em
termos das motivações dos atores dentro do
mesmo. Para Mouzelis, a democracia pode ser
entendida em termos do relacionamento entre
dois atores: partidos políticos e a sociedade
civil. A forma na qual este relacionamento se
cristaliza em um sistema político é a institucio
nalização da participação. Mouzelis distingue
duas formas de institucionalização: a inclusão,
na qual os atores se representam autonoma
mente nos partidos — isto corresponde, apro
ximadamente, ao caso da Europa Ocidental —,
e a incorporação, na qual eles são capturados,
em certo sentido, pelas elites políticas — este
é o caso da semiperiferia.
A partir desta distinção conceituai básica
Mouzelis constrói um tipo ideal de incorpora
ção. Em um extremo, os líderes estabelecem
um relacionamento não mediatizado com as
massas. Nesta situação, os chefes partidários,
não possuindo ou efetivamente controlando
cargos administrativos, são dependentes da
vontade arbitrária do governante. À medida
que a massa toma-se “disponível” para o líder
político, o aparato partidário pode ser posto de
lado (Mouzelis, 1986, p. 86). Isto é o que é
conhecido como populismo. Por outro lado,
quando poderosos chefes locais conseguem
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ganhar uma fatia do eleitorado local, eles po
dem “agir como um aventureiro político rela
tivamente independente ou como um subcontratan te m ais do que como uma peça
descartável da organização partidária” (Mouzelis, 1986, p. 93). Nesta situação, temos um
sistema clientelista clássico.
Assim, o objetivo do trabalho é mostrai' a
medida em que este modelo pode ajudar a ilumi
nar uma trajetória histórica específica, isto é, a
experiência da instabilidade política na semiperiferia. Na visão de Mouzelis, o período de aber
tura do sistema político para a participação das
massas é fundamental porque estabelece os con
tornos dentro dos quais a participação ocorrerá.
Uma vez que um sistema de interação esteja em
funcionamento, ele se reproduz até que seja alte
rado por uma grande crise. Tendo construído este
modelo, é então possível observar a abertura real
do processo político — o que o autor chama de
modo de transição para a política pós-oligárquica
— nestes termos.
No caso da Argentina, o período de aber
tura crucial é a nova lei eleitoral de Saans Pena,
de 1912, a qual tornou possível a eleição de
Hipólito Yrigoyen para a presidência em 1916.
Este é o período em que a Argentina fez a
transição para a política de massas. Há muitas
formas de interpretar este desenvolvimento;
por exemplo, como um tipo de revolução bur
guesa. Para Mouzelis, no entanto, o tipo ideal
populismo, o qual realça a subordinação do
aparato partidário à vontade dos líderes, ajuda
a iluminar um aspecto importante do sistema
argentino. O que vemos surgir na Argentina,
ele argumenta, é a emergência de um partido
de massas baseado nas redes nacionais de patronagem e “a criação de um estilo de liderança
intensamente personalístico e plebiscitário”
(Mouzelis, 1986, p.24).
Este controle de órgãos partidários por
aventureiros políticos, uma vez institucionali
zado, teve duas conseqüências. A primeira foi
que ele abriu caminho para um aventureiro
político como Perón. Perón foi simplesmente
o produto lógico de um sistema partidário per
sonalista particular. O outro foi que este siste
ma de patronagem, uma vez estabelecido, foi
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relativamente incapaz de incorporar novos ato
res de uma forma autônoma. Em outras palavras,
a inclusão de atores na sociedade civil, tal como
os sindicatos, só se tomou possível na base da
patronagem. Obviamente, isto foi a receita para
a instabilidade e tomou mais provável a política
de exclusão na forma de uma ditadura. A ditadura
na Argentina, de acordo com Mouzelis, pode ser
explicada como resultado deste sistema partidá
rio mais do que como um problema de militaris
mo ou como resultado de necessidades do capi
talismo (Mouzelis, 1986, p. 194).
No caso da Grécia, o período de abertura
coincidiu com a entrada espetacular de Venizelos e seu recém-fundado Partido Liberal na
política grega em 1910. Em contraste com a
situação na Argentina, esta abertura do proces
so político não envolveu a criação de um aparato
partidário populista. Na verdade, Mouzelis argu
menta que os chefes locais conseguiram reter
o controle dos eleitores locais, o que se apro
xima mais da forma clientelista do que da
forma populista de organização. Isto é explica
do por três importantes fatores. Primeiro, o fato
de que não havia uma poderosa oligarquia agrária
ameaçando com uma reviravolta significa que
não havia necessidade de uma mobilização de
tipo populista. Segundo, a ausência de uma classe
trabalhadora urbana radical em Atenas deixou os
liberais sem uma arma poderosa. Terceiro, a
tentativa de formar partidos políticos de massa na
base do carisma individual sempre falhou por
causa da continuada prática de patronagem nas
áreas rurais.3
Esta é, em forma abreviada, uma ilustra
ção do uso do tipo ideal na sociologia histórica.
Ele difere das outras abordagens que estamos
tratando aqui. Primeiro, ele não se baseia em
uma teoria que pode ser confirmada ou falsifi
cada. A questão chave a ser perguntada ao tipo
ideal não é se ele é correto ou não. Na verdade,
a questão é se ele ilumina ou dá sentido à
evidência histórica disponível. Por exemplo,
pode-se argumentar que o populismo, tal como
Mouzelis o descreve, não explica completa
mente a queda do regime democrático na Ar
gentina porque ele ignora fatores geopolíticos.
Isto pode ser verdade. No entanto, o modelo

típico-ideal de populismo ilumina sobremaneira
ao ajudar-nos a interpretar aspectos do sistema
argentino, incluindo o problema da queda do
sistema democrático. Esta ausência de falsifícabilidade, naturalmente, pode ser tomada como uma
fraqueza. No entanto, isto depende largamente da
visão que se tem do objetivo das ciências sociais.
Macroestruturalismo: Theda Skocpol

A quarta categoria que utilizamos pode
ser descrita como macroestrutural. Em con
traste com a abordagem típico-ideal, o princi
pal objetivo desta abordagem não é realçar a
diferença, mas construir uma teoria que pode
ser a base para generalizações. Há, natural
mente, diferentes formas de estabelecer uma
generalização. O método preferido por esta
abordagem é identificar um mecanismo causal
que alegadamente seja invariável e, então,
construir uma teoria sobre esta base.
Se tomarmos o exemplo da revolução,
podemos ver que a abordagem macrocausal
cobre um largo espectro, englobando desde o
próprio trabalho de Skocpol, o qual objetiva
generalizações limitadas, passando pelo traba
lho de Jeffrey Paige (1975), que procura expli
car certo número de casos, até, no outro extre
mo, o trabalho de alguém como Crane Brinton
(1965), que constrói uma teoria que pretensamente se aplica literalmente a todas as revolu
ções. Outros que podem ser situados entre os
dois extremos são Tilly (1981), Gurr (1970),
Davies (1962), Goldstone(1982)eTrimberger
(1978). Apesar de diferirem amplamente com
relação à teoria que adotam, todos têm em
comum um compromisso com o que descreve
mos na primeira seção como abordagem nomotética: a crença em que a generalização é o
objetivo da explicação sociológica.
Como estudo de caso, tomaremos a pró
pria abordagem de Skocpol. Não porque seja
necessariamente a melhor, mas porque Skocpol,
mais do que qualquer outro(a) sociólogo(a), fez
muito para popularizar a metodologia compara
tiva. Em seus escritos metodológicos, Skocpol
tomou-se famosa por reavivar o Método da
Concordância e da Diferença de John Stuart
Mill. No sexto livro de sua Lógica, Mill anun

ciou uma estratégia que poderia ser empregada
pelos cientistas sociais na tentativa de desen
volverem explicações científicas (Mill, 1987).
O objetivo da explicação científica nas ciên
cias naturais é identificar relacionamentos cau
sais invariáveis que atuam como um meio para
o estabelecimento de uma teoria. Nestas ciên
cias, isto pode ser feito através de experimen
tos em que as variáveis podem ser artificial
mente alteradas e controladas.
É óbvio que os sociólogos não podem
conduzir experimentos desta forma. No entan
to, a história, de acordo com os comparativistas, é, em certo sentido, um tipo de laboratório
em que eventos “similares” se repetem muitas
vezes. Em lugar de estabelecer um experimen
to e repeti-lo, os sociólogos podem comparar
eventos similares que se repetiram várias ve
zes. O método comparativo estabelece regras
que devem ser seguidas no isolamento de rela
cionamentos causais através da comparação de
certo número de eventos similares. Há dois
procedimentos básicos no método comparati
vo de Mill. O primeiro é o Método da Concor
dância. Neste, compara-se casos “positivos”,
isto é, em que o fenômeno que está sendo
investigado está presente. Se todos estes casos
“positivos”, sendo de outra forma completa
mente diferentes, têm alguma outra variável
antecedente crucialmente importante em co
mum, então há pelo menos uma chance de que
esta seja o fator causal. No entanto, a correla
ção entre duas variáveis não prova que há uma
causa. Aqui é onde entra o Método da Diferença.
Agora compara-se os casos “positivos” com ou
tros “negativos”, em que o fenômeno que está
sendo investigado não está presente. Se nestes
casos “negativos” a variável causal também está
ausente, então há mais evidência de que se isolou
o fator causal. Skocpol assegura que fez disto a
base de seu próprio trabalho sobre o que ela
chama de revoluções sociais.
Revoluções parecem ser uma boa base
para a análise comparativa. Elas parecem ser
eventos similares que têm se repetido várias
vezes no curso da história. Não é necessário
entrar aqui no debate teórico sobre revoluções
que precedeu o trabalho de Skocpol. Basta
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dizer que Skocpol rejeita as teorias voluntaristas da revolução, incluindo aí o marxismo.
Nenhuma revolução social bem-sucedida foi
“feita por um movimento revolucionário”
(Skocpol, 1979, p. 17). Ela descreve sua própria
abordagem como “organizacional, realista”, e
argumenta que a revolução é resultado de uma
crise de reprodução do Estado. A crise de repro
dução é causada pela convergência de dois even
tos: envolvimento em conflito internacional com
outro Estado combinado com a oposição de im
portantes grupos sociais de dentro da sociedade.
Isto pode ser formulado como uma generaliza
ção: se, durante a mobilização paraenfrentaruma
crise externa, um Estado se vê diante de grupos
sociais que alcançaram certa organização na luta
contra o mesmo, então a revolução se seguirá.
Em suas próprias palavras:
“Pelo fato de que os antigos regimes enfrentaram
pressões de nações mais desenvolvidas e pelo fato
de que estas pressões levaram a conflitos políticos
internos entre as autoridades autocráticas e as
classes dominantes [...], [também] pelo fato de
que estas forças possuíam certo poder dentro da
maquinaria formalmente centralizada dos Esta
dos monárquicos, sua resistência desorganizou
estas maquinarias” (Skocpol, 1979, p. 81).

Neste estudo a autora toma as revoluções
sociais na França, Rússia e China como estu
dos de caso. O capítulo sobre os Estados em
crise tem dois objetivos. Primeiro, de acordo
com o Método da Concordância, ela quer mos
trar que, apesar destes casos serem diferentes
em muitos aspectos, eles têm, no entanto, uma
coisa em comum: o conflito ao nível interna
cional, no qual o Estado do Antigo Regime
toma-se envolvido, aciona a crise de reprodu
ção ao expor a organização de grupos-chave
contra o Estado.
Apesar do fato de que estes países eram
muito diferentes, crises revolucionárias emer
giram. A análise dos casos da França e da
China é devotada a ilustrar como, antes da
revolução, “as classes dominantes agrário-comercial relativamente prósperas alcançaram
certa organização política coletiva dentro e
contra as maquinarias administrativas das au
tocracias monárquicas” (Skocpol, 1979, p. 80).
Na França isto foi alcançado parcialmente pela
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prática da venda de cargos. Na China, a cone
xão entre o mandarinato e a pequena nobreza
foi um fator crucial. No caso da Rússia, por
outro lado, apesar de a fraca nobreza agrária
ter menos organização, no entanto, a economia
agrária e a estrutura de classes serviram como
freios para a industrialização guiada pelo Es
tado, tornando, assim, a modernização impos
sível (Skocpol, 1979, p. 99). “Isto criou limites
decisivos ao nível da sociedade sobre o escopo
de opções sociopolíticas disponíveis para as
elites em luta pelo poder nacional.” (Skocpol,
1979, p. 13). Em todos os três casos o efeito
final foi a queda da monarquia.
O próximo passo de Skocpol é fortalecer
seu argumento pelo emprego do Método da
Diferença. Ela argumenta que o Japão e a
Prússia são similares em vários aspectos pois
eles também eram burocracias agrárias que
enfrentaram pressões externas. A diferença en
tre os casos é “a presença ou ausência de uma
classe dominante agrária com participação na
política institucional” (Skocpol, 1979, p. 110).
Com referência a ambos os casos — Prússia
e Japão — , a autora afirma que, mediante
movimentos de reforma nos dois países, no
século XIX, as classes dominantes agrárias
foram efetivamente incorporadas no projeto
de modernização. Isto significa que a agri
cultura foi modernizada e isto, por sua vez,
forneceu a base para a modernização do Es
tado quando o problema da intervenção in
ternacional apareceu.
O mesmo método é agora aplicado à ques
tão da insurreição camponesa. Sem um levante
camponês a revolução era impossível. Mas foi
a extensão e o enfoque anti-senhores agrários
das revoltas camponesas, nestes casos, que
lhes deu o potencial revolucionário. Na análise
das revoluções francesa, russa e chinesa Skoc
pol encontra justamente este fator:
“Elas [as revoltas camponesas] se espalharam e
foram dirigidas contra os senhores agrários [...]
Pelo fato de terem se espalhado por amplas
áreas da França, Rússia e China as revoltas
camponesas alcançaram um im pacto que trans
cendeu as localidades nas quais as organizações
camponesas permaneceram confinadas” (Skoc
pol, 1979, p. 113).

Quadro 1
Utilização do Método Comparativo Por Theda Skocpol
Método
Comparativo

Países

Da Concordância

Da Diferença

Variáveis
Crise do
Governo

Rebelião
Camponesa

Revolução

França

Sim

Sim

Sim

Rússia

Sim

Sim

Sim

China

Sim

Sim4

Sim

Inglaterra

Não5

Não

Não

Prússia/
Alemanha

Não

Não

Não

Japão

Não

Não

Não

Aqui também, de acordo com o método
de Mill, dois “contrapontos” são analisados: os
casos inglês e alemão. Em nenhum destes paí
ses ocorreu uma revolução social. Em nenhum,
também, de acordo com a análise de Skocpol,
ocorreu uma revolução camponesa. Em ambos
os casos um fator significante foi que os siste
mas de classes agrários e as estruturas políticas
“deram poder preponderante aos senhores
agrários e não às comunidades camponesas”.
O resultado disto foi que os camponeses não
ficaram em posição de se rebelarem em um
momento de crise social. Durante as reformas
críticas do Estado no Japão e na Prússia não
houve levantes camponeses similares aos que
ocorreram nos três casos de revolução social.
Isto, então, parece fortalecer o argumento acer
ca da relação entre revolução social e revoltas
camponesas.
Esta é, resumidamente, uma descrição do
argumento e do método de Skocpol. A vanta
gem óbvia deste método é que ele se aproxima
do das ciências naturais. Skocpol assegura não
ter somente identificado um relacionamento
causal, mas também ter construído uma teoria
que explica três importantes eventos empíri

cos. Naturalmente, ela argumenta que o méto
do comparativo aplica-se “somente a um nú
mero limitado de casos” (Skocpol e Somers,
1980, p. 193). No entanto, não há nada nesta
metodologia, tal como especificado por Skoc
pol, que a previna de ser usada para se verificar
a validade de uma teoria em um grande número
de casos. Neste sentido, não há, em princípio,
diferença entre a abordagem de Skocpol das
revoluções e aquela de Paige. A diferença está
na claridade da especificação e na profundida
de de tratamento dos estudos de caso.
No entanto, é esta aspiração ao status
científico que é problemática. O grande apelo
da teoria de Skocpol está na sua causalidade
limitada a poucas variáveis, pois pretendeu
explicar eventos históricos em termos de duas
causas — crise de governo e rebelião campo
nesa. A este respeito, no entanto, é importante
relembrar que o próprio Mill reconheceu que
o seu método não era plausível nas ciências
sociais por causa da pluralidade de causas: “os
fenômenos sociais são aqueles nos quais a
pluralidade prevalece em sua máxima exten
são” (Mill, 1987, p. 70). Um dos paradoxos da
causalidade limitada de Skocpol é que ela torna
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sua teoria muito aberta à falsificação; na ver
dade, pensamos que ela falsificou, em um es
tudo posterior, sua própria teoria (cf. Skocpol,
1994a). Mas talvez, de uma perspectiva popperiana, isto mesmo represente um avanço na
ciência.
Conclusão

Qualquer tipologia é intrinsecamente in
completa, pois modelos utilizados para a ob
servação da realidade são sempre apenas apro
ximativos. Neste sentido, não pretendemos ter
apresentado uma tipologia definitiva capaz de
englobar quaisquer trabalhos produzidos no
âmbito da sociologia histórica.
Destas observações pode ser extraída, en
tão, uma questão: para que mais uma tipologia?
A resposta, para nós, pode ser encontrada na
concepção de ciência tal como expressa por Alexander (1987). Com efeito, para este autor, novos
modelos/tipologias, pará terem razão de existir,
devem ser superiores aos seus concorrentes an
teriores. Em outras palavras, um novo modelo
deve explicar tudo o que o modelo anterior ex
plica, e um pouco mais.

Assim, reclamamos para a nossa tipologia
uma superioridade explicativa sobre a de Theda Skocpol, pois, seguindo os parâmetros de
Alexander, nosso modelo consegue incluir to
das as tradições analisadas por esta autora —
a sociologia histórica estruturalista em todas as
suas variações — , ao mesmo tempo em que
engloba distintas tradições na subdisciplina
cujo foco de análise é a ação do agente social
— os interpretativistas e os teóricos da escolha
racional. Dito em outras palavras, nossa tipo
logia revelou-se mais inclusiva do que aquela
divisada por Skocpol.
Por fim, vale ressaltar que nossa tipologia
provou ser superior pela recusa ao reducionismo de Skocpol, cujo modelo assenta-se tão-so
mente na oposição idiográfico-nomotética. A
introdução que fizemos de um eixo comple
mentar — agente-estrutura — provou ser fru
tífera na medida em que podemos apreciar,
também, a contribuição de autores relegados
ao esquecimento no modelo de Skocpol.
(Recebido para publicação
em novembro de 1997)

Notas

1. Neste sentido, nós discordamos da categorização que Skocpol faz de Moore. O principal objetivo
de Moore foi identificar três rotas separadas para o mundo moderno e contrastá-las entre si.
Obviamente, é verdade que ele faz generalizações nas suas conclusões, tais como a famosa “sem
burguesia não há democracia”. No entanto, esta é uma generalização indutiva feita a partir dos
estudos de cáso. O estudo de Moore não é uma tentativa de testar esta generalização.
2. As divergências entre as duas propostas — Weber (abordagem culturalista) e Kiser e Schneider
(escolha racional) — estão bem delineadas na crítica dirigida ao artigo ora sob análise feita
por Philip Gorski (1995) e na réplica de Kiser e Schneider (1995). O argumento de Gorski é
que “o principal critério, além do mérito, usado para selecionar servidores civis na Prússia era
a confissão [luterana]” (Gorski, 1995, p. 784; grifo no original).
3. Em uma interessante incursão no Brasil, Mouzelis argumenta que este país contém caracterís
ticas dos dois tipos. A continuidade de mecanismos clientelistas em certas regiões tomou a
tarefa do líder populista Getúlio Vargas mais difícil do que a de Perón. A despeito do
considerável sucesso na organização de um aparato populista urbano, Vargas teve de lutar com
os coronéis regionais de um tipo que não mais existia na Argentina desde a década de 1870.
Isto explica a fraqueza relativa do populismo no Brasil.
4. Skocpol enfatiza que a revolta camponesa na China não era autônoma. Pois, a revolução
dependia da rebelião rural liderada por uma elite urbana.
5. A Inglaterra experimentou uma crise parlamentar, mas não uma quebra da máquina adminis
trativa, a qual era descentralizada.
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Segue-se uma extensa bibliografia referente, em geral, à sociologia histórica. Além das obras
citadas/discutidas ao longo deste trabalho, decidimos adicionar outros títulos que possam servir
para aprofundamento de leituras de tantos quantos se interessam ou venham a se interessar pela
sociologia histórica. Para facilitar o trabalho dos leitores, dividimo-la em cinco grupos. Além das
subdivisões óbvias sobre cada uma das abordagens identificadas acima, há uma primeira subdi
visão que inclui obras de caráter geral — não referentes à sociologia histórica — , assim como
obras que são introdutórias à subdisciplina.
Como reconhecemos acima, nossa tipologia está longe de ser definitiva. Neste sentido, alguns
autores não se encaixam facilmente no modelo, pois “cruzam as fronteiras”. Preferimos incluí-los
na primeira subdivisão para não violar muito nem a obra dos mesmos, nem nossa tipologia. Outros
autores passam gradativamente, ao longo de sua produção acadêmica, de uma abordagem para
outra. Assim é que um ou outro autor será encontrado em mais de uma subdivisão.
Uma nota final refere-se a autores que não se identificam, nem são identificados como
sociólogos históricos — é o caso notório de Jon Elster. Mas, como alguns de seus trabalhos têm
certo flavour de sociologia histórica e podem bem ilustrar certas afirmações importantes neste
artigo, decidimos incluí-los na bibliografia abaixo.
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Resumo

'Mapeando o Reino’ da Sociologia Histórica: Reflexões acerca do Modelo Teórico-Metodológico de
Theda Skocpol
O objetivo do artigo é ampliar os horizontes teórico-metodológicos da sociologia histórica através da
inclusão, em suas fronteiras, por exemplo, da teoria da escolha racional e de contribuições interpretativistas. Procuramos fazer isto através de uma crítica ao modelo teórico-metodológico (o “modelo
triangular”) de Theda Skocpol , que tem, até agora, definido os parâmetros dentro dos quais teoria e
metodologia têm sido discutidas em sociologia histórica, ao mesmo tempo que propomos uma
alternativa, a qual chamamos de “modelo quadrangular”. A vantagem deste modelo é que ao se olhar
a sociologia histórica a partir de duas dimensões — agência-estrutura e particular-geral — é possível
incorporar outras abordagens, tal como a teoria da escolha racional, aos horizontes da sociologia
histórica.
Abstract

Mapping the Realm of Historical Sociology: Reflections on Theda Skocpol’s Theoretical-Methodolo
gical Model
The article intends to broaden the theoretical and methodological horizons of historical sociology
by embracing within its boundaries rational-choice theory and interpretivist contributions (to give
two examples). The approach used is a critique of Theda Skocpol’s theoretical-methodological
model (the so-called triangular model), which has to date defined historical sociology’s parameters
in discussions of theory and methodology. An alternative, called the quadrangular model, is
proposed. The advantage of the new model is that when we look at historical sociology from two
dimensions-agency-structure and particular-general-it becomes possible to incorporate other
approaches, like rational-choice theory, within the horizons of the field.
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