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BECKER, GOFFMAN E A ANTROPOLOGIA NO BRASIL

Gilberto Velho

Resumo O autor trata da influência das obras de E. Goffman e de Howard
S. Becker sobre a ciência social brasileira, particularmente no desenvolvimento
da antropologia urbana. Comenta a sua experiência e contatos com a Escola
de Chicago, com destaque para esses dois sociólogos, cujas visitas ao Brasil narra.
Menciona os seus trabalhos publicados por editoras brasileiras e salienta a sua
repercussão. Aponta, também, para algumas diferenças nas duas obras, dentro
da tradição interacionista.

Palavras-chave Interacionismo, antropologia urbana e desvio.

É ne ces sá rio fa zer co men tá ri os e ob ser va ções de or dem pes so al nes te tra ba lho pois, 
cer ta men te, exis te uma cla ra di men são de re la ções in ter pes so a is que ex pli ca, em
par te, o as sun to in ves ti ga do. Embo ra tra te-se de fe nô me no mais ge ne ra li za do e
nada in co mum, cre io que será útil ex pli ci tar al guns fa tos e cir cuns tân ci as, ine vi ta -
vel men te li ga dos à mi nha tra je tó ria pro fis si o nal e pes so al.

Fi lhos de imi gran tes ju de us, de ori gem re la ti va men te mo des ta, Goff man e
Bec ker as cen de ram so ci al men te, atra vés do tra ba lho in te lec tu al e da vida aca dê mi -
ca, atin gin do gran de pres tí gio e no to ri e da de. De po is de iní ci os de car re i ra em que
en fren ta ram em ba ra ços e di fi cul da des de di ver sas na tu re zas, Goff man, ca na den -
se, e Bec ker, de Chi ca go, cons tru í ram tra je tó ri as pro fis si o na is bri lhan tes e tor na -
ram-se fi gu ras ex po nen ci a is de sua pro fis são nos Esta dos Uni dos e in ter na ci o nal -
men te. Estu dan tes e co le gas do De par ta men to de So ci o lo gia da Uni ver si da de de
Chi ca go no fi nal dos anos 40, co me ço dos anos 50, to ma ram ru mos di fe ren ci a dos,
em bo ra man ti ves sem sem pre al gum con ta to.

Os tra ba lhos de Goff man co me çam a ser mais co nhe ci dos no Bra sil em
 meados dos anos 60. A ciên ci as so ci a is no país ti nham, na épo ca, como re fe rên ci -
as prin ci pa is o mar xis mo e o es tru tu ra lis mo, com suas di fe ren tes ver sões e fac -
ções. O na ci o na lis mo an ti im pe ri a lis ta e o pró prio re gi me mi li tar, com as ra di ca -
li za ções a ele as so ci a das, não cons ti tu íam, pro pri a men te, um es tí mu lo à di vul -
ga ção de au to res nor te-ame ri ca nos, prin ci pal men te quan do não li ga dos de
modo ní ti do a uma pre o cu pa ção de aná li se mais am pla de pro ces sos so cio-his -
tó ri cos. Isso cor res pon deu a uma con jun tu ra es pe ci al men te po la ri za da, pois na
pró pria for ma ção das ciên ci as so ci a is no país hou ve ra in fluên cia de au to res e
pes qui sa do res como Do nald Pi er son, Emi lio Wil lems, Char les Wa gley, en tre ou -
tros. Mas nos anos que se se gui ram ao gol pe de 1964, e mes mo no pe río do ime di -
a to que o pre ce deu, hou ve uma for te ten dên cia de re je i ção à pro du ção nor -
te-ame ri ca na, clas si fi ca da de em pi ri cis ta e pou co so fis ti ca da. Uma ex ce ção era
C. Wright Mills, cuja obra, in flu en ci a da por Marx e We ber, apre sen ta va for te
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com po nen te crí ti co em re la ção à so ci e da de ca pi ta lis ta, par ti cu lar men te aos pró -
pri os Esta dos Uni dos (Mills, 1956).

No en tan to, já mais per to do fi nal da dé ca da de 60, o cres cen te in te res se por uma
aná li se e po lí ti ca do co ti di a no per mi te uma aber tu ra ma i or em re la ção a es tu dos clas si -
fi ca dos, às ve zes de for ma um tan to pe jo ra ti va, como “mi cro”. Essa mu dan ça ocor re
com a va lo ri za ção de ou tros ti pos de pre o cu pa ção como, sig ni fi ca ti va men te, a obra de
Mi chel Fou ca ult (1961). É épo ca da con tra cul tu ra, de maio de 1968, de es ti los de vida
al ter na ti vos. É den tro des se qua dro que, so bre tu do, an tro pó lo gos e pro fis si o na is da
área psi pas sam a se in te res sar por Goff man. Embo ra com um cer to atra so, co me çam a
ser pu bli ca dos al guns de seus tex tos. A Re pre sen ta ção do Eu na Vida Co ti di a na (1959,
1975),1 Ma ni cô mi os, Pri sões e Con ven tos (1961, 1974) e Estig ma (1963, 1975) são lan ça dos
por edi to ras di fe ren tes com boa re cep ti vi da de. A Re pre sen ta ção do Eu e Estig ma fo ram
pu bli ca dos em co le ções di ri gi das por an tro pó lo gos, Ro ber to Da Mat ta e Cas tro Fa ria
na edi to ra Vo zes, e por mim na Za har. Nos anos 70, por tan to, cres ce, pro gres si va men -
te, o in te res se por Goff man, acom pa nhan do de modo cla ro a apro xi ma ção en tre an tro -
pó lo gos e a área psi (ver Du ar te, 2000). A aná li se do co ti di a no e das re la ções interpes -
soais, em uma pers pec ti va só ci o an tro po ló gi ca, es ti mu lou o de sen vol vi men to de tra -
ba lhos e in ves ti ga ções com pre o cu pa ção in ter dis ci pli nar.

Em 1971, de po is de ter con clu í do o meu mes tra do no Pro gra ma de
Pós-Gra du a ção em Antro po lo gia So ci al (PPGAS) do Mu seu Na ci o nal, fui, como 
spe ci al stu dent, para o De par ta men to de Antro po lo gia da Uni ver si da de do Te -
xas, em Aus tin. Lá fiz seis cur sos, en tre os qua is, um mi nis tra do pelo Dr. Ira
Buch ler so bre “Etno gra fia dos hos pi ta is psi quiá tri cos e pri sões”. A mi nha dis -
ser ta ção de mes tra do, pos te ri or men te pu bli ca da, foi uma pes qui sa so bre o ba ir -
ro de Co pa ca ba na, em que já li da ra com o li vro Estig ma de Goff man (Ve lho,
1973). Lera al guns ou tros tex tos dele. Mas foi nes se cur so no Te xas que tive a
opor tu ni da de de apro fun dar e am pli ar meu co nhe ci men to não só so bre sua
obra mas, em ge ral, so bre a tra di ção in te ra ci o nis ta as so ci a da à Esco la de Chi ca go e 
des co brir, par ti cu lar men te, Ho ward S. Bec ker, que tor nou-se uma re fe rên cia
fun da men tal para o meu tra ba lho pos te ri or. O foco na pro ble má ti ca do des vio as -
so ci a da à la bel ling the ory já ti nha em Bec ker um dos seus prin ci pa is ex po en tes,
des ta can do-se o seu li vro, hoje clás si co, Out si ders (1963).

Ao vol tar para o Bra sil, em 1972, pas sei a le ci o nar no PPGAS do Mu seu Na ci o -
nal, onde, en tre ou tros em pre en di men tos, di vul guei de modo mais sis te má ti co a
pro du ção da tra di ção in te ra ci o nis ta, com ên fa se em Goff man e Bec ker. Em 1974,
pu bli quei a co le tâ nea Des vio e Di ver gên cia: Uma Crí ti ca da Pa to lo gia So ci al, com ar ti -
gos meus e de alu nos de um cur so so bre essa te má ti ca, onde os dois au to res são cen -
tra is e re cor ren tes. Um dos meus tex tos era “Estig ma e com por ta men to des vi an te
em Co pa ca ba na”, pu bli ca do, pri me i ra men te, na re vis ta Amé ri ca La ti na e, mais tar -
de, tra du zi do na So ci al Pro blems (Ve lho, 1978). Nele, bus quei ar ti cu lar as pers pec ti -
vas de Goff man e Bec ker em tor no de par te de meu ma te ri al de pes qui sa que dera
ori gem ao li vro A Uto pia Urba na. Na mi nha in tro du ção a Des vio e Di ver gên cia, pro -
cu rei es ta be le cer re la ções com ple men ta res en tre a abor da gem in te ra ci o nis ta e au -
to res da an tro po lo gia so ci al bri tâ ni ca, como Evans-Prit chard e Mary Dou glas, es -
pe ci fi ca men te atra vés da te má ti ca das acu sa ções.
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Nes sa épo ca, se Goff man já era ra zo a vel men te co nhe ci do no Bra sil, o mes mo
não se po dia di zer de Bec ker. Há uma cu ri o sa his tó ria na li nha de uma re fle xão so -
bre o aca so (ver Pe i ra no, 1995) que vale à pena re lem brar. O pró prio Bec ker vi ria a
co men tá-la (Bec ker, 1998). Algum tem po de po is da pu bli ca ção de Des vio e Di ver -
gên cia, co nhe ci um mem bro do staff da Fun da ção Ford no Rio de Ja ne i ro, Ri chard
Kras no, numa re u nião so ci al. Ele ti nha lido o li vro, gos ta ra mu i to, con tou-me ser
ami go pes so al de Bec ker e pe diu-me um exem plar para en vi ar-lhe. Assim foi fe i to,
e es ta be le ceu-se uma pon te en tre nós. Fi quei sur pre so quan do re ce bi, me ses de -
pois, car ta de Bec ker com co men tá ri os e ob ser va ções elo gi o sos a Des vio e Di ver gên -
cia. Co nhe cia es pa nhol e de di ca ra-se a es tu dar por tu guês para ler o li vro e, de po is,
para ler ou tros tra ba lhos que lhe en vi ei. Mais tar de, aliás, ele pu bli ca ria uma es ti -
mu lan te re se nha em Con tem po rary So ci o logy so bre Des vio e Di ver gên cia e so bre Ga ro -
tas de Pro gra ma, de Ma ria Dul ce Gas par (Bec ker, 1986).

Foi, por tan to, em 1976 que es ta be le ce mos re la ções mais efe ti vas. No iní cio
do ano, re cém-dou tor, fui, como vi si ting-scho lar, para o De par ta men to de So ci o -
lo gia da Nort hwes tern Uni ver sity em Evans ton, Illi no is, onde Bec ker le ci o na va. 
Ali fi quei du ran te um mês e meio, go zan do as de lí ci as do in ver no da área de
Chi ca go, além de de di car-me a co nhe cer mais a Esco la de Chi ca go, par ti cu lar -
men te os tra ba lhos de Eve rett Hug hes e Her bert Blu mer, an ti gos pro fes so res de
Bec ker e Goff man. A par tir des sa es ta dia, fui me apro xi man do e ama du re cen do
meu co nhe ci men to so bre es tes au to res e so bre a li nha gem aca dê mi ca a que per -
ten ci am. Re to mei mi nhas le i tu ras de G. Sim mel, re fe rên cia ori gi nal da dita li -
nha gem e au tor cha ve para todo o de sen vol vi men to do in te ra ci o nis mo, as sim
como de Tho mas, Park, Mead, Wirth, etc. No se gun do se mes tre de 1976, foi a vez 
de Bec ker vir ao Bra sil como pro fes sor-vi si tan te no Mu seu Na ci o nal, con so li -
dan do o nos so in ter câm bio in di vi du al e ins ti tu ci o nal. Deu um cur so jun to co mi -
go e pro fe riu con fe rên ci as no Mu seu Na ci o nal, no Insti tu to Uni ver si tá rio de
Pes qui sas do Rio de Ja ne i ro, nas Uni ver si da des de Bra sí lia, São Pa u lo e Cam pi -
nas. Con ver sou com pro fes so res e alu nos, tra vou con ta to mais di ver si fi ca do
com a ciên cia so ci al bra si le i ra, de vo ran do li vros e ar ti gos. A par tir daí, até hoje
man tém con ta to re gu lar co mi go e com ou tros co le gas bra si le i ros. Veio ao Bra sil
mais duas ve zes em 1978 e 1990. Re ce beu alu nos nos sos que ori en tou em dou to -
ra do com ple to ou em “bol sa-san du í che”. Di vul gou nos Esta dos Uni dos tra ba -
lhos de au to res bra si le i ros, como Anto nio Can di do de Mel lo e Sou za, cuja obra
des per tou-lhe gran de in te res se e ad mi ra ção, in clu si ve, tra du zin do e pu bli can -
do uma co le tâ nea de tex tos seus (Bec ker, 1998 e Can di do, 1995). Em 1992, pu bli -
cou na re vis ta So ci o lo gi cal The ory um sim pó sio com tex tos de au to res bra si le i ros
onde va lo ri za va, com ên fa se, a ciên cia so ci al do nos so país.

Além dos tra ba lhos so bre des vio, ou tras ver ten tes da obra de Bec ker es ti mu -
la ram a sua in ter lo cu ção com ci en tis tas so ci a is bra si le i ros. Seus tex tos so bre arte,
fo to gra fia, ocu pa ções e tra ba lho de cam po des per ta ram gran de aten ção. Tive opor -
tu ni da de de apre sen tar duas co le tâ ne as suas no Bra sil — Uma Te o ria da Ação Co le ti -
va e Mé to dos de Pes qui sa em Ciên ci as So ci a is, pu bli ca dos res pec ti va men te pela Za har
em 1977 e pela Hu ci tec em 1993.

Sua se gun da vi si ta foi em ou tu bro de 1978, por oca sião do I Sim pó sio Inter na ci o nal 
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de Psi ca ná li se, Gru pos e Insti tu i ções, re a li za do no Co pa ca ba na Pa la ce. Alguns me ses an -
tes, eu fora pro cu ra do por um dos or ga ni za do res do sim pó sio, Luis Fer nan do de
Mel lo Cam pos, a quem já co nhe cia atra vés de meu diá lo go com a área psi e, es pe ci fi -
ca men te, de Sér vu lo Fi gue i ra (ver Du ar te, 2000). Con vi da va-me a par ti ci par e pe diu
que aju das se na in ter me di a ção do con vi te para que Bec ker e Goff man vi es sem. O
pri me i ro não só logo ace i tou o nos so con vi te como foi in ter me diá rio jun to a
 Goffman, de quem fora co le ga como es tu dan te no De par ta men to de So ci o lo gia da
Uni ver si da de de Chi ca go e a quem ti nha aces so di re to. Os dois já eram, pro va vel -
men te, os so ció lo gos mais co nhe ci dos de um gru po par ti cu lar men te bri lhan te que
in clu ía, en tre ou tros, Anselm Stra uss, Eli ott Fre id son, To mat su Shi bu ta ni, Wil li am
Kor nhan se ur. Em 1978, Goff man es ta va no auge de sua car re i ra, com 56 anos.
 Becker, em bo ra con tem po râ neo seu, era mais moço, nas ci do em 1928. Qu a tro anos
de po is, em 1982, Goff man vi ria a fa le cer. Por tan to, a sua es ta dia de qua tro ou cin co
dias, em 1978, no Rio de Ja ne i ro, foi a úni ca oca sião em que es te ve no Bra sil. Esta va
no auge da fama e era co nhe ci do por ser pes soa ex cên tri ca, di fí cil e im pre vi sí vel.
Pro va vel men te não te ria vin do se não fos se o in te res se que Bec ker lhe des per tou
so bre o Bra sil e o Rio, as sim como a cer te za da com pa nhia de um ve lho ami go e co -
le ga. O sim pó sio foi um gran de even to, com a pre sen ça de vá ri as es tre las. Além dos 
dois ami gos, vi e ram Fran co Ba sa glia, Ro bert Cas tel, Tho mas Szasz e di ver sos psi -
ca na lis tas de va ri a das ori en ta ções. Veio tam bém She re Hite que pu bli ca ra, re cen te -
men te, um li vro fe mi nis ta de de nún cia que se tor na ra best-sel ler in ter na ci o nal: o Re -
la tó rio Hite. Entre pa les tras, re fe i ções e fes tas fo ram dias mu i to ani ma dos e cu ri o -
sos. Goff man pro fe riu uma bri lhan te con fe rên cia que in ter rom peu ao ser fo to gra -
fa do por uma es tu dan te na pla téia. Não to le ra va ser fo to gra fa do sem au to ri zar pre -
vi a men te. Afir mou que tra ta va-se de uma in va são de pri va ci da de. Foi pre ci so a
aju da de Bec ker para que ele re to mas se e le vas se ao fi nal a con fe rên cia que, jun tan -
do tudo, foi um enor me su ces so. Fa lou so bre per for man ces, fra mes, te o ria dos jo gos e
in te ra ção. Par ti ci pou tam bém co mi go e com Bec ker de uma mesa-re don da que ver -
sou so bre psi ca ná li se e ciên ci as so ci a is. Bec ker, em sua se gun da vi si ta, já co nhe cia
mu i tas pes so as, fa la va ra zo a vel men te o por tu guês, im pres si o nan do mu i to o seu
co le ga de Chi ca go. Em ge ral, Goff man foi cor di al, em bo ra con fir mas se, como na
con fe rên cia, uma ima gem de pes soa um tan to ex cên tri ca. Pre o cu pa va-se sem pre
em man ter-se atu a li za do com a bol sa de Nova Ior que, atra vés do sis te ma de co mu -
ni ca ção do ho tel. De cla rou-se im pres si o na do com o ges tu al dos bra si le i ros que
com pa rou com o dos ita li a nos. Pre o cu pa va-se com eti que ta e “ri tu a is de in te ra ção” 
para não co me ter ga fes e im pro pri e da des. Impli cou com She re Hite que des per ta -
va gran de in te res se da mí dia. Sua pas sa gem foi rá pi da, sa in do an tes do fi nal do sim -
pó sio mas de i xan do uma for te im pres são como in te lec tu al e per so na gem. A re la ção 
en tre ele e Bec ker era de pro xi mi da de mas man ten do es ti los bem dis tin tos.
Enquan to Goff man fa zia, cla ra men te, o gê ne ro di fí cil e ex cên tri co, Bec ker era afá -
vel e aces sí vel, em bo ra, às ve zes, se ir ri tas se um pou co com as bi zar ri ces do co le ga.
Foi, sem dú vi da, uma si tu a ção das mais in te res san tes, sob o pon to de vis ta in ter dis -
ci pli nar, pois além dos pro fis si o na is da área psi, par ti ci pa ram do sim pó sio como ex -
po si to res ou as sis ten tes vá ri os ci en tis tas so ci a is bra si le i ros, as sim como
es tu dan tes.
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A pre sen ça de Goff man e Bec ker va lo ri zou a con tri bu i ção da ciên cia so ci al
nor te-ame ri ca na para a te má ti ca in di ví duo e so ci e da de, atra vés da Esco la de Chi ca go e,
es pe ci fi ca men te da li nha in te ra ci o nis ta. Ambos não viam como bar re i ras os li mi tes
aca dê mi cos en tre so ci o lo gia e an tro po lo gia. Atra ves sa vam-nos e con si de ra -
vam-nos des ne ces sá ri os ou até como fon te de mal-en ten di dos. Con vém lem brar
que na Uni ver si da de de Chi ca go, du ran te qua se 40 anos, até 1929, ha via um úni co
de par ta men to com an tro pó lo gos e so ció lo gos. Au to res como Park, Tho mas e
 Hughes li da ram com as bi bli o gra fi as de so ci e da des tri ba is, tra di ci o na is, as sim
como mo der nas, ur ba nas (ver Ve lho, 1999). Bec ker e Goff man fo ram alu nos de
Lloyd War ner, an tro pó lo go que es tu dou so ci e da des tri ba is e a mo der na so ci e da de
nor te-ame ri ca na (War ner, 1964 e 1968) e que, in clu si ve, ori en tou Goff man. Bec ker
era mais li ga do a Hug hes, que re a li za ra um es tu do de co mu ni da de no Ca na dá
fran cês e se de di ca va a pes qui sas so bre ocu pa ções e re la ções ra ci a is. A par de di fe -
ren ças de es ti lo e ên fa se, to dos va lo ri za vam pes qui sa e tra ba lho de cam po. O con ta -
to e o diá lo go com Hug hes fo ram, re co nhe ci da men te, mu i to im por tan tes para a
for ma ção dos dois co le gas.

Goff man re a li zou duas pes qui sas bá si cas que in for ma ram toda a sua car re i ra, 
nas ilhas She tland e num hos pi tal psi quiá tri co. Bec ker tra ba lhou com es tu dan tes
de me di ci na, com usuá ri os de dro gas, com mú si cos de jazz, en tre ou tros. Fi ze ram
en tre vis tas e ob ser va ção di re ta, além de pes qui sas bi bli o grá fi cas. Uma das úl ti mas
po si ções que Goff man ocu pou foi de pro fes sor de an tro po lo gia e so ci o lo gia na Uni -
ver si da de da Penn sil va nia. Sua car re i ra foi me nor no tem po, mor ren do aos 60
anos. Bec ker con ti nua ati vo e pro du ti vo aos 73, em bo ra já não le ci o ne mais re gu lar -
men te, o que fa zia há pou co tem po. Faz con fe rên ci as e pa les tras, vi a jan do fre qüen -
te men te para a Fran ça, onde os seus tra ba lhos, como os de Goff man e da Esco la de
Chi ca go, em ge ral, têm sido mais va lo ri za dos nos úl ti mos 20 anos, de po is de mu i to
tem po de des co nhe ci men to e re la ti va in di fe ren ça. Bec ker, tan to na Nort hwes tern,
onde tra ba lhou du ran te lon go tem po, como na Uni ver si da de de Was hing ton, em
Se at tle, re ce beu, como já foi men ci o na do, alu nos bra si le i ros e man te ve in ter câm bio
per ma nen te com o Bra sil, por car tas, te le fo ne e, nos úl ti mos anos, e-mail. Sua úl ti ma 
vi si ta foi em 1990, quan do de mos jun tos um cur so de “So ci o lo gia da arte” no Mu -
seu Na ci o nal, onde pro fe riu me mo rá vel con fe rên cia so bre a Esco la de Chi ca go
( Becker, 1996). Deu en tre vis tas para as re vis tas Ciên cia Hoje e Estu dos His tó ri cos, fa -
lan do de sua car re i ra, obra e de seus mes tres e co le gas, ex plo ran do o seu modo de
ver e fa zer so ci o lo gia.

Bec ker e Goff man são hoje au to res fun da men ta is den tro da an tro po lo gia que
se faz no Bra sil, par ti cu lar men te nos tra ba lhos vol ta dos para os es tu dos ur ba nos e
para a te má ti ca am pla de in di ví duo e so ci e da de. No en tan to, são ci ta dos em tra ba lhos
das mais va ri a das na tu re zas que, de al gum modo, se apro xi mam ou di a lo gam com
o in te ra ci o nis mo e, mais par ti cu lar men te, que se re fe rem à sin gu la ri da de da con tri -
bu i ção de cada um de les. Em se tra tan do de tra ba lho de cam po, as pes qui sas de
Bec ker com mú si cos do jazz e com usuá ri os de ma co nha, e a de Goff man em hos pi -
tal psi quiá tri co, com suas re fle xões so bre ins ti tu i ções to ta is, são re fe rên ci as cons -
tan tes. As ob ser va ções de Bec ker so bre o tra ba lho do pes qui sa dor, as pec tos ci en -
tí fi cos e éti cos, são ci ta das com gran de fre qüên cia. A dis cus são so bre out si ders,
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des vio e ro tu la ção em Bec ker e o tema do es tig ma em Goff man são ins tru men tos es -
tra té gi cos da li te ra tu ra so bre des vio, di ver gên cia e acu sa ções. Ambos são her de i -
ros de uma rica tra di ção. A idéia de uma ação co le ti va (do ing things to get her) é cha ve
na obra de Bec ker, seja es tu dan do des vio, seja es tu dan do arte, re to man do Park e
Hug hes, en tre ou tros. A re fle xão de Goff man so bre in te ra ção tem ex plí ci tas ra í zes
em Sim mel, Mead e Tho mas. Des te, a no ção de de fi ni ção de si tu a ção cons ti tui-se em
ân co ra para todo o de sen vol vi men to das idéi as goff ma ni a nas. Já fi cou evi den te
que as di fe ren ças en tre os dois, em ter mos de in te res ses e es ti los, só en ri que cem as
ciên ci as so ci a is. Cor ren do o ris co de ser es que má ti co, di ria que Bec ker fo ca li za com
in sis tên cia a cons tru ção e o de sem pe nho, pro pri a men te dito, da ação co le ti va, atra -
vés da in te ra ção en tre in di ví du os, en quan to Goff man cen tra suas pre o cu pa ções no
pró prio pro ces so de de fi ni ção de si tu a ção e cons tru ção da pró pria in te ra ção. Assim 
faz o que Isa ac Jo seph de fi ne como mi cros so ci o lo gia, aí sem ne nhu ma co no ta ção pe -
jo ra ti va, mas como um di men si o na men to da pre o cu pa ção com as in te ra ções in ter -
pes so a is, com suas re gras, ne go ci a ção, de sen con tros, re for mu la ções ou, em ge ral,
com a aná li se de si tu a ções (Jo seph, 1998). Os ri tu a is e es tra té gi as de in te ra ção, nes -
sa pers pec ti va, são pre ci o sos ele men tos para a com pre en são de pro ces sos de cons -
tru ção so ci al de re a li da de, nos ter mos de A. Schutz, au tor com cuja obra Goff man
di a lo gou, es pe ci al men te em Fra me Analy sis (1974). Na re a li da de, a sua re la ção com
a fe no me no lo gia já vi nha des de seu tem po de es tu dan te, quan do en tra ra em con ta -
to com a obra de Ichhe i ser (1949/50), jun ta men te com ou tros co le gas seus. Esta be -
le ce, por tan to, es ti mu lan te diá lo go en tre o in te ra ci o nis mo e a fe no me no lo gia, pre o -
cu pa ção que tam bém tem sido cen tral para o meu tra ba lho e de ex-alu nos e co le gas
que li dam com a pro ble má ti ca das so ci e da des com ple xas, há mais de 20 anos. Vale
acen tu ar que Sim mel, por sua vez, tem sido de ter mi nan te in fluên cia na an tro po lo -
gia ur ba na que fa ze mos, como já fora em Chi ca go des de o fi nal do sé cu lo XIX. Ao
es ta be le cer pon tes en tre Sim mel e Schutz, te mos as sim en con tra do for te es tí mu lo
em al gu mas re fle xões de Goff man que, de al gum modo, liga-se tam bém a uma
 sociologia do co nhe ci men to.

Bec ker, por sua vez, com seu tra ba lho so bre arte, re for çou mais ain da seu diá -
lo go com an tro pó lo gos bra si le i ros que pes qui sam a re la ção ar tís ti ca sob os mais di -
ver sos as pec tos so ci o ló gi cos e cul tu ra is, re to man do ques tões clás si cas de Sim mel
(1964, 1971 e 1988), ino van do a te má ti ca e os mé to dos da so ci o lo gia da arte (Bec ker,
1982).

Ambos os au to res de sen vol ve ram obras ri cas, mu dan do ên fa ses, fo cos e
 preocupações ao lon go de suas car re i ras. Há fa ses de gran de pro xi mi da de nas suas
abor da gens. Em ou tras, há dis tan ci a men tos em fun ção de ex pe riên ci as par ti cu la -
res e pre fe rên ci as pes so a is.

Goff man co me çou es tu dan do quí mi ca, tra ba lhou com ci ne ma do cu men tá rio
e foi ser ci en tis ta so ci al (ver Win kin, 1988). Bec ker foi pi a nis ta pro fis si o nal de jazz e,
de po is de he si tar, as su miu a so ci o lo gia como pro fis são (ver Bec ker, 1977).

Os dois sem pre fo ram he te ro do xos em seus gos tos e op ções, não se en qua -
dran do em rí gi dos mo de los aca dê mi cos e exis ten ci a is. Suas obras ex pres sam essa
ri que za de ex pe riên cia e cu ri o si da de in te lec tu a is. As mu i tas fren tes que abri ram e
per gun tas que fi ze ram fo ram in cor po ra das em boa par te da ciên cia so ci al
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bra si le i ra, par ti cu lar men te nos tra ba lhos dos an tro pó lo gos que li dam com a so ci e -
da de mo der no-con tem po râ nea. O es tu do da pró pria so ci e da de, tri lha per cor ri da
por al guns dos pi o ne i ros da Esco la de Chi ca go, é re to ma do no Bra sil com no vas ques -
tões e ou tras con fi gu ra ções teó ri cas. O tra ba lho de cam po e a pes qui sa em ge ral
têm, cer ta men te, em Bec ker e Goff man po de ro sas ins pi ra ções.

Notas

1 A pri me i ra data en tre pa rên te ses cor res pon de à pu bli ca ção ori gi nal e a se gun da, à
pri me i ra edi ção em por tu guês. 
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