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O Estado a que chegámos é, ao mesmo tempo, pequeno demais para os grandes 

problemas da vida e grande demais para os pequenos problemas da vida. 
 

�Sociólogo norte-americano. Começando como jornalista, destaca-se enquanto 
editor de The New Leader (1941-45) e da Fortune (1948-58) e fundador do 
magazine The Public Interest.  

�Doutorado pela Columbia University (1960), e aí professor de sociologia 
(1959-69), passa para Harvard em 1969, tornando-se no “mestre dos mestres”, 
para utilizar um qualificativo de Gilberto Freyre.  
�Define-se a si mesmo como um social-democrata em economia, um liberal em 
política e um conservador quanto ao valores culturais, naquilo que qualifica 
como disjuntion of realms, como princípios axiais diferentes.  
�É assim que, paradoxalmente, se considera um especialista em generalidades, 
ao mesmo tempo que defende uma autonomia da política. 
�Aceita o fundamental das teses keynesianas, defendendo a manutenção do 
modelo do Estado-Providência.  
�Também assinala as chamadas contradições culturais do capitalismo que 
exigem, por um lado, uma espécie de ética protestante quase puritana, a nível da 
perspectiva dos produtores, e, por outro, um marcante hedonismo, a nível do 
consumidor. 
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