
Georg Simmel

Questões fundamentais 
------ da sociologia-------

Indiv íduo e sociedade

ZAHAR
Rio de Janeiro



I  i l l i í o  original:
Grundfragen d er Soziolagie 
(Individuum  und  Gesellschaft)

Copyright desta edição © 2006:
Jorge Zahar Editor Ltda.
rua México 31 sobreloja
20031-144 Rio de Janeiro, RJ
tel.: (21) 2108-0808 / fax: (21) 2108-0800
e-mail: jze@zaharxom.br
site: www.zahar.com.br

Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo
ou em parte, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98)

Grafia atualizada respeitando o novo 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

Tradução: Pedro Caldas 
Capa: Sérgio Campante

CIP-Brasil. Catalogação na fonte 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

Simmel, Georg, 1858-1918 
S611 q Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e so - 

ciedade/Georg Simmel; [tradução, Pedro Caldas]. — Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

(Nova biblioteca de ciências sociais)

Tradução de: Grundfragen der Soziologie: (Indivi- 
duum und Gesellschaft)

ISBN 978-85-7110-963-6

1. Sociologia. I. Título. II, Série.

06-3963
CDD: 301 
CDU: 316



O nível social e o nível individual
(Exemplo de sociologia geral)

2  —

N as últimas décadas, quando a socialização, a vida de grupos 

entendidos como unidades, tornou-se propriamente objeto de 

questionamento sociológico -  portanto, não se tratava de destino 

histórico ou da prática política de indivíduos, e sim daquilo que 

lhes é comum justamente por constituírem “sociedades” - ,  fez-se 

imediatamente necessária a pergunta sobre a diferença entre as ca 

racterísticas essenciais deste sujeito da sociedade e da vida individual 

enquanto tal. A partir de uma perspectiva externa, as diferenças são 
óbvias. Por exemplo, a imortalidade fundamental dos grupos se con 

trapõe à transitoriedade do indivíduo humano; a possibilidade que 

os grupos têm de descartar elementos importantes sem contudo se 

extinguirem, movimento que significaria, de modo correspondente, 

a extinção para a vida individual, e fenômenos similares.
Essas questões, sempre que vinham à tona, contudo, pos 

suíam uma natureza interna, e pode-se dizer psicológica. No en 

tanto, caso se tome por ficção ou realidade a unidade do grupo

i  li
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que se sustenta sobre os indivíduos seus componentes — com o 
fim de interpretar os fatos essa unidade precisa ser tratada como 
se e h  fosse um sujeito com vida, leis e características internas pró 

prias. E, para fundamentar com legitimidade o questionamento 

sociológico, é forçoso esclarecer justamente as diferenças entre es 

sas determinações e aquelas da existência individual.

A s det erm inações do grupo e as hesit ações do indivíduo

Apresentou-se aqui, então, a afirmação — a partir da qual podem ser 

puxados vários fios para que se possam estabelecer diferenças entre 

as determinações anteriormente mencionadas — de que as ações das 

sociedades teriam um propósito e uma objetividade muito mais 

definidos que os individuais. O indivíduo é pressionado, de todos 

os lados, por sentimentos, impulsos e pensamentos contraditórios, 

e de modo algum ele saberia decidir com segurança interna en 
tre suas diversas possibilidades de comportamento — que dirá com 

certeza objetiva. Os grupos sociais, em contrapartida, mesmo que 

mudassem com frequência suas orientações de ação, estariam con 
vencidos, a cada instante e sem hesitações, de uma determinada 

orientação, progredindo assim continuamente; sobretudo saberiam 

sempre quem deveriam tomar por inimigo e quem deveriam con 

siderar amigo. Entre o querer e o fazer, os meios e os fins de uma 

universalidade, há uma discrepância menor do que entre os indiví 

duos. Nesses termos, os indivíduos se mostram “livres”, enquanto 

as ações de massa seriam determinadas por uma “lei natural”. Por 

mais polêmica que seja essa formulação, ela somente extrapola uma 

diferença factual e altamente perceptível entre os dois fenômenos.
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Essa proposição se origina no fato de que os objetivos do 

espírito público, de urna coletividade em geral, correspondem 

àqueles que o indivíduo deve apresentar para si mesmo como os 

mais fundamentalmente simples e primitivos. A esse respeito, 

só nos enganam o poder que tais objetivos adquirem, por meio 

da expansão de seu domínio e da técnica altamente complexa 

com a qual o ente público moderno realiza tais objetivos, me 

diante a aplicação de inteligências individuais. À proporção que 

o indivíduo, em seus propósitos mais primitivos, não apresenta 

hesitações nem se equivoca, podemos pensar que a mesma me 

dida vale para o grupo social. O asseguramento da existência, a 

aquisição de novas propriedades, o desejo de afirmar e expandir 

a própria esfera de poder, a defesa das posses conquistadas — 

estes são impulsos fundamentais para os indivíduos, impulsos 

a partir dos quais ele pode se associar de modo conveniente a 

muitos outros indivíduos, a seu gosto.

Exatamente porque, nessas ambições primitivas, o indivíduo 

não escolhe nem hesita, a ambição social, que reúne as ambições 

primitivas, também não conhece escolha ou indecisão. Infere-se 

então que, tal como o indivíduo, de modo claramente determi 

nado e seguro quanto a seus objetivos, realiza ações puramente 

egoístas, também assim faz a massa em todos os fins a que se pro 

põe; ela não conhece o dualismo entre impulsos egoístas e desa 

pegados, diante do qual o indivíduo frequentemente se encontra 

perplexo e pelo qual, por tantas vezes, tentando se manter entre 

os dois polos, acaba por dar tiros nágua. Corretamente definiu- 

se o direito, isto é, as primeiras e essenciais condições de vida de 

conjuntos grandes e pequenos, como o “mínimo ético”. As nor 

mas, embora bastem escassamente para a existência do todo, são
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o mínimo para o indivíduo, a condição sob a qual ele pode existir 

externamente como ser social; caso se limitasse a essas normas, 

caso não se ligasse a partir delas a uma grande quantidade de ou 
tras leis, essa existência individual seria uma anomalia ética, uma 

existência impossível.

O indivíduo e seu p er t encim en t o  grupai

Com isso insinua-se uma diferença de nível entre a massa e o 

indivíduo que só pode surgir e ser concebida desde que, no indi 

víduo, as mesmas qualidades e os modos de comportamento com 

os quais ele “forma a massa” — e com o qual ele se introduz no es 

pírito comum -  sejam separadas das demais, que simultaneamen 
te constituem sua propriedade privada e com as quais ele, como 

indivíduo, se separa do contexto partilhado com todos os demais. 
Mas aquela primeira parte de sua essência evidentemente só pode 
ser formada a partir dos elementos mais primitivos e inferiores, 

entendidos a partir dos sentidos de sofisticação e inteligência. E 

isso, em primeiro lugar, porque são eles que estão disponíveis com 
relativa segurança em todos os indivíduos.

Quando, por exemplo, o mundo dos organismos realiza um 
desenvolvimento gradual, que o leva das formas mais inferiores até 
as mais superiores; as mais inferiores e primitivas também são as 

mais antigas. Mas também são as mais disseminadas, porque o le 

gado da espécie será transmitido ao indivíduo de maneira tão mais 
segura quanto mais longamente preservado e consolidado for esse 

legado. Órgãos recentemente adquiridos, como os superiores e mais 

complexos, são sempre variáveis, e não se pode dizer com convicção
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que cada exemplar da espécie irá dispor deles. A longevidade de 

um atributo herdado é o laço que estabelece uma verdadeira união 
entre as dimensões mais inferiores e sua expansão.

Mas não está em questão somente a hereditariedade em senti 

do puramente biológico. Também os elementos espirituais que se 
objetivaram em palavras e conhecimentos, em inclinações afetivas 

e normas de vontade e juízo, e que penetram o indivíduo como 
tradições conscientes e inconscientes, fazem isso de maneira tan 

to mais segura e universal quanto mais consolidada e evidente 
elas tenham crescido dentro do espírito de uma sociedade que 
se desenvolveu ao longo do tempo — isto é, quanto mais antigas 

forem as tradições. Na mesma medida, porém, elas também são 

menos complexas, até mesmo mais rudimentares, e por isso ficam 
mais próximas às expressões imediatas e às necessidades da vida. 
À medida que se elevam a um plano mais aprimorado e extraor 

dinário, diminui a possibilidade de que sejam de propriedade de 
todos, passando assim a um outro âmbito: eles se tornam mais ou 

menos individuais, e apenas incidentalmente são partilhados com 

os outros indivíduos.

A p reço  pelo ant igo e apreço pelo novo

Com base nessa relação fundamental podemos explicar um fenô 

meno característico de toda a história da cultura: se, por um lado, 
o antigo enquanto tal desfruta de um apreço específico, o mesmo 

se dá com o novo e o excepcional. A respeito do primeiro não são 

necessárias muitas palavras. Talvez o apreço daquilo que sempre 

existiu e que foi herdado se deva não somente à sua camada de
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antiguidade e a seu encanto romântico-místico, mas também à 

circunstância aqui já enfatizada: o que é mais amplamente disse 

minado é também o que plantou raízes mais firmes em cada in 
divíduo; dentro de cada um, a ancestralidade habita na camada -  

ou perto dela — em que brotam os juízos mais instintivos, inde- 

monstráveis e inatacáveis.

Quando, na alta Idade Média, se apresentavam perante a jus 
tiça dois documentos reais que se contradiziam a respeito de um 

objeto polêmico, em geral o mais antigo possuía mais força. Isso 

não se dava tanto pela crença na justiça mais apurada dos antigos, 

mas pelo fato de que o sentimento do que era mais justo estava 
determinado pela sua longa existência e disseminado por um âm 

bito muito mais amplo que o documento mais recente; o docu 

mento mais antigo era mais considerado porque a existência mais 

longa constituía a causa real do que corresponde ao sentimento de 

justiça da maioria. Admitindo que o mais antigo é também o mais 

simples, o menos especializado e o menos articulado -  o que de 

fato precisa ser admitido, apesar de todas as exceções cabíveis —, 

não é exatamente por esses atributos que ele é mais acessível à 

maioria, mas também porque simplesmente é o mais antigo, sen 
do assim algo que foi transmitido a cada indivíduo, externa e 

internamente, com maior segurança, sendo por isso algo eviden 

temente mais justo e valioso.

Mas o mesmo pressuposto torna compreensível a apreciação 

oposta. O dito de Lessing- “Os primeiros pensamentos são os pen 

samentos de todos” — não significa outra coisa senão que os pensa 

mentos instintivos -  isto é, aqueles que surgem das camadas mais 
sólidas (porque vivas em nós há mais tempo) — são aqueles que 

estão mais amplamente disseminados. O que explica, por outro
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lado, o tom depreciativo de Lessing perante tais pensamentos. 

Assim, somente para além destes se pode começar a ter pensa 

mentos dignos de valor, nos quais a individualidade e a novidade 

se mostrariam reciprocamente indissociáveis.

Na índia, vemos que a ordenação hierárquica dos ofícios de 

pende de sua ancestralidade; os mais novos são, em geral, tidos 

em maior conta — em razão, precisamente, do fato de que são os 

mais complexos, aprimorados, difíceis, e por isso somente realizá 

veis por talentos individuais. A razão do apreço pelo novo e pelo 

excepcional reside na “sensibilidade para a diferença” que há na 

constituição de nosso espírito. O que nossa consciência absorve, 

o que desperta nosso interesse, o que deve estimular nosso dina 

mismo precisa de alguma maneira se desprender do óbvio, do 

cotidiano que habita em nós e fora de nós.

O signif icado sociológ ico da sem elhança e 
da d if erença ent re indivíduos

Acima de tudo o significado prático do ser humano é determi 

nado por meio da semelhança e da diferença. Seja como fato 011 

como tendência, a semelhança com os outros não tem menos im 

portância que a diferença com relação aos demais; semelhança 

e diferença são, de múltiplas maneiras, os grandes princípios de 
todo desenvolvimento externo e interno. Desse modo, a história 

da cultura da humanidade deve ser apreendida pura e simples 
mente como a história da luta e das tentativas de conciliação entre 

esses dois princípios. Bastaria dizer que, para a ação no âmbito 

das relações do indivíduo, a diferença perante outros indivíduos é
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muito mais importante que a semelhança entre eles. A diferenciação 
perante outros seres é o que incentiva e determina em grande pane 

a nossa atividade. Precisamos observar as diferenças dos outros caso 

queiramos utilizá-las e assumir o lugar adequado entre eles.
O objeto do interesse prático e que forma a base evidente 

da ação dinâmica é o que nos garante vantagem ou desvantagem 

perante os demais indivíduos, e não aqueles aspectos pelos quais 

coincidimos com eles. Darwin conta que, em sua relação com cria 
dores de animais, ele jamais encontrou um que acreditasse na ori 

gem comum das espécies; o interesse pelo desvio que caracterizava 

a variante obtida e o valor prático que esta chegava a ter para ele 

ocupavam de tal modo a consciência que não restava lugar, nela, 

para a similaridade em comum com as outras raças e espécies.

É compreensível que esse interesse na diferença do que se 
possui expande-se conceitualmente para todas as relações do in 

divíduo. Pode-se dizer que, ante uma igualdade no geral que é 

tão importante objetivamente como uma diferença, para o espí 
rito subjetivo, a primeira existirá mais na forma inconsciente, e 

a segunda, mais na forma consciente. A funcionalidade orgânica 

poupará a consciência, naquele caso, justamente por ela ser neces 

sária para os fins práticos da vida. O interesse pela diferenciação 

chega a ser grande o suficiente para produzi-la na prática, mesmo 
onde não haja nenhum motivo objetivo para isso. Percebe-se, as 

sim, que associações — desde grupos legislativos até agremiações 

com fins de diversão -  com pontos de vista e objetivos unificados, 

após algum tempo, se desmembram em facções que se relacionam 

entre si da mesma maneira que, quando unidos, se mobilizariam 

contra um grupo de tendência radicalmente diferente. É como 

se cada individualidade sentisse seu significado tão somente em
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contraposição com os outros, a ponto de essa contraposição ser 
criada artificialmente onde antes não existia. Pode ocorrer mesmo 

quando a solidariedade e a unidade que almeja em sua busca de 

contraste deriva da existência de uma frente unida que se formou 

em contraposição a outra frente similar.

A  super io r idade do indivíduo sobre a m assa

O fato de que o novo, o excepcional ou o individual (eviden 

temente são esses apenas três aspectos distintos do mesmo fe 

nômeno fundamental) se façam valer como o que há de mais 

selecionado, como a história da cultura e da sociedade repeti 

damente mostra, deve apenas iluminar o exemplo oposto: as 

características e os comportamentos com os quais o indivíduo, 
ao partilhá-los com os demais, forma a massa devem aparecer 

como valorativamente inferiores.

Aqui se apresenta o que se poderia chamar de o trágico da 

sociologia. O indivíduo pode possuir tantas qualidades aprimo 

radas, altamente desenvolvidas, cultivadas quantas quiser -  mas 

é justamente por isso que, quanto mais freqüente isso se dê, tan 

to mais inverossímil será a igualdade e, portanto, a formação de 

uma unidade desse indivíduo com as qualidades dos outros. As 

sim, ele irá se orientar para uma dimensão incomparável, e aquilo 

pelo qual se equipara com os outros de maneira sólida -  e que 

pode formar uma massa única e característica -  será reduzido a 

camadas inferiores e sensorialmente primitivas. Pode realmente 

acontecer que se fale com desprezo do “povo” e da “massa” sem 

que com isso o indivíduo se sinta atingido, pois realmente não é
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dele que se trata: quando se considera o indivíduo em si e em seu 

todo, ele possui qualidades muito superiores àquelas que introduz 

na unidade coletiva.

Essa relação foi classicamente formulada por Schiller: “Cada 

um, visto como indivíduo, é  inteligente e sagaz. In corpore (em 

corporação), temos logo um tolo à nossa frente.” Enfatizando mais 

acentuadamente o elemento das individualidades, que, partindo 

dos mais variados lados, deixam como traço comum somente os 

estratos da personalidade situados nas dimensões mais inferiores, 

Heine se expressou a respeito dessa relação: “Raramente vocês me 

compreenderam; / raramente os compreendi; / somente quando 

nos encontramos no lodaçal, / logo nos compreendemos.”

Essa diferença de nível entre o sujeito indivíduo e o sujeito 

massa de tal modo se dissemina pela existência social, e com tantas 

conseqüências, que vale a pena ainda examinar alguns exemplos. 

Eles vêm de autoridades com posições históricas extremamente 

diversas e que, contudo, são similares, no sentido de que essas posi 

ções propiciam observações excepcionais sobre o fenômeno coleti 

vo. Sólon afirmou que cada um dos seus atenienses era uma raposa 

astuta; mas, reunidos na Pnyx, eram ovelhas no rebanho. Ao des 

crever o procedimento do Parlamento de Paris no tempo dos fron- 

distas, o cardeal Retz, em suas memórias, anotou que inúmeras cor 

porações, mesmo quando tinham entre suas fileiras diversas pessoas 

extremamente cultas e dignas, ao proceder e deliberar em conjunto, 

agiam como a plebe, isto é, eram regidas pelas mesmas concepções 

e paixões que o povo comum. Frederico o Grande expressou-se de 

maneira semelhante a Sólon, ao dizer que seus generais eram os 

homens mais inteligentes cm conversas individuais, porém, uma 

vez reunidos em conselhos de guerra, tornavam-se asnos.
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O historiador inglês E.A. Freeman observa algo semelhante 

ao afirmar que a Câmara dos Comuns é uma corporação aristo 

crática quando se leva em consideração o nível daqueles que a 

compõem. Porém, reunidos, eles iriam se comportar exatamente 

da mesma maneira que um bando de democratas. O grande co 

nhecedor das corporações inglesas afirmou que muitas vezes as 

reuniões dessa Câmara de tal modo chegavam às conclusões mais 

tolas e prejudiciais que a maioria dos representantes abandonava- 

as em favor das assembleias de delegados.

Isso é confirmado por observações que, insignificantes em 

seus conteúdos, tornam-se sociologicamente importantes, não 

somente pelo seu caráter massivo, mas também porque são sím 

bolos de situações e acontecimentos historicamente importantes. 

O comer e o beber, as funções mais antigas e, espiritualmente 

falando, as mais vazias, são o meio de reunião — frequentemente 

o único -  que propicia a ligação entre pessoas e círculos mais 

heterogêneos. Mesmo os encontros sociais entre pessoas muito 

cultas mostram a tendência a desembocar 110 relato das anedotas 

mais baixas. E com esses jogos sociais, que trazem consigo o ca 

ráter espiritualmente mais primitivo e despido de ambição, que 

se chega à alegria sem limites e ao sentimento de união despro 

vido de qualquer reserva nos círculos dos mais jovens. Por isso, a 

necessidade de prestar tributo às grandes massas -  e sobretudo 

a necessidade de se expor continuamente a elas -  arruina facil 

mente o caráter: ela rebaixa o indivíduo, retirando-o da posição 

elevada obtida por sua formação e levando-o a um ponto no qual 

ele pode se adequar a qualquer um.

Quando se considera questionável a pretensão de um jorna 

lista, de um ator ou de um demagogo de “procurar conquistar o
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gosto da massa”, essa crítica não é legítima se essa massa consiste na 
soma de existências puramente individuais, que não ofereceriam 

qualquer motivo para desprezo. Na verdade, porém, a massa não é 
essa soma, e sim um novo fenômeno que surge não da individua 

lidade plena de cada um de seus participantes, mas daqueles frag 

mentos de cada um que coincidem com os dos demais. Esses frag 
mentos, contudo, não passam dos mais primitivos, aqueles que 

ocupam o lugar mais baixo no desenvolvimento. A essa massa, e 
ao nível que deve sempre ser acessível a cada um de seus elemen 

tos, servem as personalidades ética e espiritualmente em perigo

— e não a cada um de seus elementos em si mesmos.
& OwWA/ o - '  &

A  sim plicidade e o rad ical ism o da m assa

Está claro que esse nível não permite todos os modos de compor 

tamento que pressupõem uma pluralidade de alternativas eficien 
tes em sua justaposição. Por esse motivo, todas as ações das massas 

fogem dos desvios, e, bem-sucedidas ou não, seguem, em busca 

de seu objetivo, o caminho traçado pela linha mais curta. São 
sempre dominadas por uma ideia, de preferência a mais simples 

possível. E muito pequena a possibilidade de que cada integrante 

de uma grande massa tenha em sua consciência e em sua con 

vicção um complexo de pensamentos que seja ao mesmo tempo 
variado e idêntico ao dos demais.

Diante das condições complexas em que vivemos, qualquer 
ideia que busque encontrar adeptos deve ser radical e negar todas 

as outras variadas ambições com as quais ela se confronta. E com 

preensível que, em geral, nos períodos em que as grandes massas



O nível social e o nível individual 51

são postas em movimento, os partidos radicais ganhem tanta for 
ça, enquanto os partidos mediadores, que insistem no direito dos

Extraordinariamente característico para estabelecer a diferen 

ça entre a natureza dos gregos e dos romanos era o fato de que os 

cidadãos gregos, como massa unificada, votavam sob a impressão 

imediata do orador, ao passo que os romanos o faziam por inter 

médio de grupos sólidos, que se apresentavam de certa maneira 

como indivíduos (centuriatim , tributim  etc). Também é compreen 
sível a relativa serenidade e a sensatez com as quais os romanos 

tomavam suas decisões, em contraposição à paixão e à irreflexão 
que frequentemente marcavam as decisões gregas. Dessa homo- 

fonia espiritual da massa surgem também certas virtudes negati 
vas, que se opõem àqueles que pressupõem uma pluralidade de 

alternativas conscientes e simultâneas: a massa não mente e não 
dissimula. Mas, com base nessa mesma constituição espiritual, 

falta-lhe em geral também a consciência de responsabilidade.

A  em ot iv idade da m assa e da at ração  da m assa

Supondo-se uma seqüência evolutiva genética e sistemática das 

expressões do espírito, seria possível tomar o sentimento (natural 

mente não todos os sentimentos), em contraposição ao intelecto, 

como o que há de mais primário e universal. De toda maneira, 
desejo e dor, assim como certos sentimentos instintivos que ser 

vem à preservação do indivíduo e da espécie, desenvolveram-se 

antes de qualquer conceito, juízo e conclusão. Na formação do 

intelecto, mais que em qualquer outra parte, fica sobretudo pn

dois lados, se enfraqueçam.
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tente o recuo do nível social diante do individual, enquanto no 

âmbito do sentimento acontece o contrário.

Perante as ponderações apresentadas, não constitui contra- 

dição o que Carl Maria von Weber disse a respeito do grande 

público: “O indivíduo é a voz do asno, e o todo é a voz de Deus.” 

Essa é a experiência do músico, a saber, clamar pelo sentim ento da 

massa, e não pelo seu intelecto.

Por esse motivo, qualquer pessoa que tenha pretendido agir 

sobre as massas sempre conseguiu tazer isso apelando para os sen 

timentos, e muito raramente lançando mão da discussão teórica 

articulada. E isso vale sobretudo para massas aglomeradas dentro 

de um espaço determinado. Aqui há algo que se poderia chamar 

de nervosismo coletivo: uma sensibilidade, uma paixão, uma ex 

centricidade frequentemente próprias das grandes massas, rara 

mente demonstradas em qualquer um de seus integrantes consi 

derado isoladamente.

O mesmo pode ser observado nos animais que vivem em 

bandos: o mais silencioso bater de asas, o menor salto de um in 

divíduo provoca pânico em todo o bando. As massas também se 

caracterizam por estímulos casuais que produzem enormes efei 

tos, pela avalanche da maioria dos impulsos de amor e ódio, pela 

excitação às vezes totalmente incompreensível, na qual ela, sem 

refletir, se precipita do pensamento à ação, arrastando consigo o 

indivíduo, sem qualquer resistência. Esse fenômeno se deve pro 

vavelmente à influência mútua, ocorrida por intermédio das ema 

nações de sentimentos difíceis de se detectar. Como se produzem 

entre todos e dentro de cada um, os sentimentos acabam por se 

somar, em cada um deles, a uma excitação que não se explica nem 

pd.i coisa, nem pelo indivíduo em si.



Este é um dos fenômenos estritamente sociológicos mais pu 
ros e mais reveladores: o indivíduo se sente tomado pelo “humor” 
da massa como se fosse assaltado por uma violenta força exterior 
que é indiferente ao seu ser e querer individuais — e no entanto 
a massa consiste somente nesses indivíduos. Sua interação pura e 
simples desenvolve uma dinâmica a qual, por sua grandeza, apa 
rece como algo objetivo que oculta de cada um dos participantes 
sua própria contribuição particular. De fato, cada indivíduo tam 
bém arrebata, ao mesmo tempo que é arrebatado.

Essa elevação extremada do sentimento, dada somente pelo . 
estar junto, pode ser constatada em um exemplo bem simples 
com base cm um relato sobre os quacres. Nesse exemplo, por mais 
que a interioridade e o subjetivismo do princípio religioso con 
tradigam na verdade toda comunhão da missa, esra de fato se faz 
presente, ainda que frequentemente os quacres fiquem por vá- 
rias horas sentados juntos em silêncio. Â comunhão é justificada 
pelo fato de que eia pode servir para nos aproximar do espírito 
de Deus. Posto que Deus consiste, para eles, somente em uma 
inspiração e uma exaltação nervosas, aparentemente, o mero es 
tar junto em silêncio também precisa evocá-lo. Um quacre inglês 
do século x v i i  descreve fenômenos extáticos que ocorrem em um 
integrante do grupo reunido, e prossegue: em razão da união de 
todos os membros de uma comunidade em um  corpo, frequen 
temente todos partilham desse estado, e de modo tal que uma 
aparição enriquecedora e arrebatadora, dada à luz do dia, arrasta 
irresistivelmente consigo muitas pessoas para o grupo. Inúmeros 
casos ensinam que a intensificação do grau emocional — como se 
o número daqueles que estão fisicamente próximos fosse em certa 
medida o multiplicador da potência do sentimento portado pelo 

indivíduo -  passa longe da intelectualidade desse indivíduo.
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Por centenas de vezes, no teatro ou em reuniões, todos nós 

gargalhamos de piadas que, em um quarto, não teriam a menor 

graça. Mesmo piadas vergonhosamente inofensivas são registra 

das nos relatórios parlamentares seguidas pela anotação “Risos”. E 

não somente as inibições críticas do entendimento, mas também 

as morais, ficam facilmente em suspenso nesse estado sociológico 

de inebriaçao. Somente ele explica os crimes de massa, a respeito 

dos quais, posteriormente, cada participante isoladamente decla 

ra sua inocência — com consciência subjetiva limpa e também 

não desprovidos de razão objetiva, uma vez que a predominância 

excessiva dos sentimentos destrói as forças do espírito que habi 

tualmente sustentam a consistência e a estabilidade da pessoa, e, 

portanto, sua responsabilidade. O arrebatamento da massa pode 

ser direcionado também para um lado eticamente valioso: é capaz 

de produzir um entusiasmo nobre e uma dedicação irrestrita que 

não eliminam seu caráter distorcido e irresponsável. Isso apenas 

mostra de maneira ainda mais clara que o arrebatamento nos co 

loca para além dos padrões de valor que a consciência individual, 

com eficácia prática ou não, já desenvolvera.

O  nível da sociedade com o ap rox im ação  
do nível com um  in f er io r  de seus in t eg rant es

Com base em tudo o que se disse anteriormente, é possível enten 

der a formação de um nível social por meio da seguinte fórmula 

valoradva: o que é comum a todos só pode ser de posse daquele 

que menos possui. Isso está simbolizado na noção material de 

“propriedade”. Foi oficialmente reconhecido em 1407, na Ingla 
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terra, que a iniciativa para a dotação financeira deveria pertencer 

à Câmara dos Comuns. Um especialista em fiistória constitucio 

nal daquela época indica expressamente como motivo básico para 

isso que era da competência do mais pobre dos três estados deter 

minar a medida máxima da contribuição de todos. O que todos 

podem dar de maneira igual eqüivale à cota do mais pobre. Aqui 

também se encontra o motivo mais puramente sociológico entre 
todos: o usurpador que pretende subjugar uma sociedade já em si 

mesma dividida deverá se apoiar sobre as camadas inferiores, pois 

para se elevar sobre todos da mesma maneira, eíe precisa nivelá- 

los. Mas isso não se obtém pela ascensão de quem está em plano 

inferior, e sim pela descida de quem está situado mais acima.

Por esse motivo, é totalmente ilusório chamar de “mediano” 

o nível de um conjunto visto como unidade e que na prática atua 

como unidade. A “média” significaria que a dimensão de cada indi 

víduo somar-se-ia igualmente à de outro, e o resultado proviria da 

divisão pelo número de indivíduos. Isso envolveria uma elevação 

daqueles que se situam em nível mais baixo, o que não é factível. 

Muito mais próximo, porém, do nível destes últimos se encontra o 

da totalidade, à medida que todos os seus portadores participariam 
dele com a mesma medida de valor e a mesma medida de eficácia. 

O caráter do comportamento coletivo não se situa no “meio”, e sim 

no limite inferior dos participantes. Se não me engano, o uso da 

linguagem já retificou internamente esse fato, visto que a palavra 

"mediocridade” não significa para nós, em absoluto, a real média 

dos valores de uma totalidade de existências ou esforços, e sim um 

valor qualitativo que se situa bem abaixo da média.

Nesse marco estreito só há espaço para curtos trechos dos 

caminhos sociológicos, e não para sua totalidade. Nossa preocti
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pação não deve se dirigir, portanto, para um estabelecimento de 

finitivo da matéria de que trata nossa ciência, mas apenas para um 

esboço da forma e do método de lidar com essa matéria. Assim, 

sugiro aqui, provisoriamente, duas das inúmeras qualidades que 

podem ser mencionadas quando se trata da concepção geral dos 

níveis sociais que apresentei.

Em primeiro lugar, esse nível jamais será fixado no mais infe 
rior de todos os seus integrantes, e sim, como já indiquei, apenas 

tenderá a esse nível, mantendo-se, na maioria das vezes, um tanto 

acima dele. Isso se deve ao fato de que os elementos mais elevados 

expressam, de diversas maneiras, uma resistência contra o rebai 

xamento coletivista. Essa resistência se mistura a uma certa deten 

ção da ação coletiva antes que ela atinja seu nível mais baixo.

Mais profunda é uma outra restrição que o próprio esquema 

encontra — e que a princípio é reconhecida como correta. Essa res 

trição afirma o seguinte: o ser e o ter igual para todos só pode ser 

aquele no qual quem menos tem é o de nível inferior. A criação da 

massa como constructo intelectual, contudo, é a equiparação de 

nível entre pessoas heterogêneas. Isso só pode ocorrer por meio do 

rebaixamento dos elementos mais elevados, e jamais pela elevação — 
sempre impossível -  de tudo o que é inferior.

Esse mecanismo psicológico deve ser questionado, porque 

o rebaixamento do que é elevado nem  sempre é possível. Toda 

essa ponderação se baseava -  naturalmente de maneira muito 

grosseira e problemática -  na concepção de uma estrutura espi 

ritual formada de diferentes camadas. Na parte inferior estão os 

elementos primitivos, desprovidos de espírito, biologicamente 

mais estabelecidos, e por isso supostamente universais; no topo 

se situam as camadas mais excepcionais pelo conteúdo, as mais



jovens e, finalmente, as mais sutis, que se diferenciam até a com 

pleta individualidade.

Isso permite-nos conceber uma possível extirpação mesmo 

da formação mais elevada da individualidade, consciente ou in 
conscientemente, e que o comportamento do indivíduo poderia 

ser exclusivamente determinado pelas camadas mais primitivas. 

Daí resultaria um espírito comum unitário, composto por contri 

buições iguais. Só que, por mais frequentemente que isso ocorra, 

tal fenômeno nem sempre se dá.

Para alguns indivíduos, as camadas inferiores estão ligadas 
às superiores de maneira tão firme que torna aplicável a sedutora 

analogia física, segundo a qual o homem pode sempre decair com 

facilidade, mas dificilmente pode ascender. No âmbito ético isso 

é, sem maiores delongas, óbvio. Qualidades como ânsia de prazer, 

crueldade, cobiça e mentira são as que se encontram no nível mais 

baixo das camadas do espírito. Para uma pessoa mais nobre — mes 

mo que não esteja livre de rudezas e vontades inconfessáveis seria 

impossível se comportar nesse nível em sua ação e abrir mão de suas 

qualidades, mesmo em prol de uma inofensiva queda de nível. Essa 

impossibilidade ultrapassa de muito o âmbito ético.
O serviçal certamente não entende o herói justamente por 

que não pode se elevar à sua altura. Mas o herói também não 

entende o serviçal exatamente porque não pode se rebaixar à sua 

posição de subordinado. Uma diferença altamente característica 

entre os homens é saber se estão em condições de silenciar suas 

forças e seus interesses perante as forças e os interesses inferiores, 
uma vez que estes, em alguma medida, também estão presentes 

neles. Este é um dos motivos pelos quais, em todos os tempos, 

certas personalidades intelectuais e proeminentes se mantiveram
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distantes da vida pública, especialmente porque, em face de um 

possível papel de líder, essas mesmas personalidades sentiam o 

que certa vez formulou um grande político ao seu partido: “Sou 

seu líder, portanto devo seguidos.” Apesar da declaração de Bis- 

marck, segundo a qual a “política sempre corrompe o caráter”, 

esse desprezo não pode em si mesmo indicar que o indivíduo abs- 

tinente é mais valoroso que as pessoas de vida pública. A declara 

ção antes revela certa fraqueza e deficiência de autoconfiança nas 

camadas mais elevadas, caso não ousem rebaixar-se drasticamente 

de nível social, como c exigido na luta contra a hierarquia — que 

é  sempre uma luta pelo nível mais alto. Torna-se, assim, evidente 

que os seres humanos individualmente mais elevados, sempre que 

se omitem do contato com o nível social inferior, impedem sua 

elevação social.


