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Ementa: Ao procurar no índice remisso dos livros de teoria sociológica as palavras
emoção, sentimento ou compaixão, encontrei pouquíssimas menções. Mas lendo os
clássicos e os contemporâneos, deparei‐me com um paradoxo: mesmo sem falar de
emoção, todos os mais importantes sociólogos utilizam de uma maneira ou de outra as
emoções para interpretar ou entender as ações e interações entre os seres humanos.
Até mesmo um conhecido autor da teoria da ação racional (Collins) admite que a
emoção é o denominador comum da ação dita racional, não apenas calculada ou
instrumentalizada. A mais evidente exceção é Pareto e sua teoria da ação baseada na
centralidade dos “estados da mente” ou sentimentos.
Como delimitar, portanto, a sociologia das emoções? Dividi então o curso em três
linhas ou abordagens principais – a holista, a individualista e a relacional – para a
leitura crítica de como a emoção invade a teoria sociológica e passa a fazer parte dela
como um convidado inesperado. Era assim que Lévi‐Strauss denominava o cérebro
humano, não por acaso. Hoje a neurociência localiza as emoções ligadas à
sociabilidade, à generosidade, à solidariedade do homo sapiens na mesma área frontal
do córtex cerebral, responsável pela linguagem e pela sociabilidade que garantiram o
seu sucesso como espécie num planeta cheio de perigos e armadilhas visíveis e
invisíveis. Mas assinala igualmente a permanência e persistência das regiões sub‐
corticais de onde advêm as emoções muito menos nobres do ódio, do medo, da inveja,
do ciúme, responsáveis pela maldade e crueldade, ou ainda as mais inquietantes da
depressão e da paralisia, que também acompanharam sempre esta espécie nas suas
trajetórias pela Gaia. Além disso, aponta para o que já se sabe ser a função do cérebro:
o de mediar a relação do organismo ou do corpo individual com o mundo em que está
e em que se encontra com outros organismos e corpos individuais.
Alguns autores, especialmente os teóricos da ação instrumental ou racional, e até
mesmo Weber, focalizam a emoção como oposta à racionalidade moderna, ficando ela
circunscrita à religião “primitiva”, aos sistemas “pré‐políticos” ou às classes
“inferiores”. Mas a emoção nunca deixou de fazer parte dos jogos ou dos mundos
sociais criados também na sociedade industrial moderna, ou na modernidade tardia,
ou na pós modernidade, na era da globalização. Como analisam os diferentes
sociólogos a culpa, a vergonha, o sofrimento, a dor, a raiva, o medo e, cada vez mais
hoje em dia, o risco e a insegurança? Qual o lugar que concedem à confiança, aos
afetos, à solidariedade e à magnanimidade nas suas interpretações sobre as
sociedades cada vez mais plurais e misturadas nas quais nativos e deslocados

(migrantes) interagem e criam elos de afeto ou divisões e segregações marcadas pela
desconfiança e pelo ódio mútuos?
A emoção também explica as diferentes posturas dos cientistas sociais e suas
obsessões com certos temas e problemas. Em Marx, por exemplo, a indignação moral
está contida no conceito de alienação, enquanto a esperança está na sua concepção de
natureza humana como social e afetiva, para não dizer afetuosa. E isso está mais claro
ainda nos autores contemporâneos diante das incertezas, precariedades, terrores,
traumas e sofrimentos provocados pelo processo de globalização sem limites legais e
controles institucionais.

Parte 1. A emoção considerada como parte do todo social: a exterioridade da própria
subjetividade. Os deveres cumpridos pelo indivíduo conformando‐se aos seus
sentimentos e à realidade objetiva ou à ordem social que ele não criou. As “patologias”
surgindo da falta de regras ou do excesso delas. O caminho da felicidade nas limitações
dos prazeres individuais pelas normas socialmente aprovadas. Anomia como o grande
perigo para todos. O micro embutido no macro em Durkheim. Os estados da mente ou
as emoções nas relações entre elites e populares.
Emile Durkheim: “Anomic Suicide”. In: Suicide, Free Press, 1953: pp: 241‐254.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ The Division of Work in Society, The Free Press, 1969: pp 49‐69.
Emile Durkheim : Verbete escrito por John Rex, In: The Founding Fathers of Social
Sciences, pg.128‐135.
Vilfredo Pareto: verbete escrito por John Goldthorpe. In: The Founding Fathers of
Social Sciences, pg. 110‐118.
Parte 2. A emoção como parte do processo de individuação do interesse ou da
responsabilidade individual. A ética da convicção ou a ética da responsabilidade. A
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Parte 3. A emoção como parte de estruturas, sistemas ou redes de relação

3.1 Os homens fazem a sua história mas não como querem, não na circunstância de
suas escolhas, mas sob as circunstâncias com que se defrontam diretamente. A
experiência e a força do passado, da história. Alienação como o que fragmenta, aparta
o ser humano do mundo, de si mesmo, das coisas que ele mesmo cria, da consciência
que deveria ter de si e do mundo, o que o automatiza.
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Parte 4. A emoção na sociedade pós industrial, pós moderna na era da globalização. A
vida emocional à deriva? Sociabilidade, amor ao próximo e confiança postos à prova.
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Parte 5. A voz dos humilhados, ofendidos e sofridos. O medo e o terror e seus efeitos
na vida social e política das pessoas afetadas. Os discursos do trauma social e da
emoção social como avenidas para a dignidade. O perdão, a anistia e a reconciliação
como modos de superar conflitos separatistas.
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