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O surgimento da 
ciência da sociedade

Unidade 1

Wilson Sanches

Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, você será levado a refletir 
sobre as condições necessárias para o surgimento da Sociologia como 
disciplina científica.

 Seção 1: Antecedentes históricos da sociologia

Você será levado a refletir sobre os antecedentes 
históricos da Sociologia.

 Seção 2: Uma revolução do pensamento

Proporemos uma discussão sobre revolução do 
pensamento.

 Seção 3: Sociologia: a construção de uma ciência

Nesta seção, perceberemos que a Sociologia é uma 
ciência em construção.

 Seção 4: Um olhar sociológico

Captaremos a necessidade de desenvolver outro tipo 
de olhar, o qual chamaremos de olhar sociológico.
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2 S O C I O L O G I A

Introdução ao estudo

Vivemos em um mundo em constante mudança. Aliás, algumas pessoas 
afirmam que as coisas mudaram tão rapidamente e tão drasticamente como 
em nenhuma outra época da história da humanidade. Sem questionar se esta 
afirmação é exagerada ou não, podemos perceber que nosso mundo é marcado 
por mudanças, contradições, conflitos, tensões, guerras, ameaças ao meio 
ambiente e pela enorme possibilidade que o avanço científico e tecnológico 
nos proporciona.

O que nos levou a ter um mundo preocupante e maravilhoso ao mesmo 
tempo? Por que as coisas parecem estar mudando cada vez de maneira mais 
rápida? Qual o futuro que nos espera? A ciência que tem se preocupado com 
tudo isto, e uma série de outras questões, é a sociologia. Em um mundo cada 
vez mais complexo, esta disciplina apresenta um campo de estudo fundamental 
para a contemporaneidade e para quem deseja compreender de maneira mais 
ampla o mundo em que vive.

No entanto, para que a Sociologia pudesse se constituir como disciplina 
científica, foi necessária uma série de condições sócio-históricas.

Seção 1 Antecedentes históricos da sociologia

O ser humano sempre foi um ser curioso. Esta curiosidade levou-o a sem-
pre questionar a realidade, para que pudesse ter uma melhor compreensão do 
mundo que o cercava. Todas as culturas, em todos os tempos, sempre buscaram 
formas de explicação do mundo. “O Mito, a Religião e a Filosofia constituem as 
principais formas pré-científicas de consciência e de explicação das condições 
de existência social” (FERNANDES, 1973, p. 30). Apesar de todas estas moda-
lidades de explicação da vida social terem sua importância como um modelo 
“caseiro” de explicação do social, é preciso salientar que a Sociologia tem 
suas especificidades que a diferenciam dessas outras formas de conhecimento. 

Elas [as outras formas de conhecimento] não tinham, com 
efeito, por objeto, explicar as sociedades tais e quais elas 
são ou tais e quais elas foram, mas indagar o que as so-
ciedades devem ser, como elas devem organizar-se, para 
serem tão perfeitas quanto possível (DURKHEIM, 1914 
apud FERNANDES, 1973, p. 31).
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O  s u r g i m e n t o  d a  c i ê n c i a  d a  s o c i e d a d e  3

Você sabe identificar quando foi que o homem passou a se interessar 
por sua própria realidade?

Questões para reflexão

A Sociologia, como campo específico do conhecimento, segundo Fernandes 
(1973), como explicação científica do comportamento social, é algo extrema-
mente novo. Tomazi (2000) é mais incisivo em sua afirmação, dizendo que: 

A sociologia, no contexto do conhecimento científico, 
surge como um corpo de ideias voltadas para a discussão 
do processo de constituição e consolidação da sociedade 
moderna. Sociologia propriamente dita é fruto da Revo-
lução Industrial, e por essa razão é chamada de “ciência 
da crise” — crise que essa revolução gerou em toda a 
sociedade europeia.

A Sociologia como “ciência da sociedade” não surgiu de repente, nem resul-
tou das ideias de um único autor; ela é fruto de toda uma forma de conhecer e 
de pensar a natureza e a sociedade, que se desenvolveu a partir do século XV, 
quando ocorreram transformações significativas que desagregaram a sociedade 
feudal, dando origem à sociedade capitalista (TOMAZI, 2000, p. 1).

A Sociologia é fruto da Revolução Industrial. Esta, por sua vez, é um marco 
na história da humanidade, pois ela não diz respeito somente ao crescimento 
da produção fabril, mas representa uma profunda mudança cultural, política e 
social. Para compreender estas mudanças, é preciso compreender o processo 
histórico que gerou as condição para que elas acontecessem, pois as grandes 
transformações não se dão de maneira súbita.

Iniciemos nossa jornada pelos antecedentes da Revolução Industrial, 
voltando ao século XV. É durante este século que acontecem as grandes na-
vegações. A expansão marítima é um evento extremamente importante para 
compreendermos as mudanças socioculturais que ocorreram na sociedade 
europeia. A circunavegação da África, o descobrimento da rota para Índias e o 
descobrimento da América fez com que a concepção de mundo dos europeus 
fosse ampliada. Se, por um lado, a descoberta de novos povos, novas culturas 
e novas formas de explicar as coisas exigiram dos europeus a reformulação de 
seu pensamento para dar conta deste “mundo novo”, por outro, a expansão 
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4 S O C I O L O G I A

marítima propiciou a expansão do comércio, com a instalação de colônias na 
África Negra, nas Índias e nas Américas. Neste momento, começamos a falar 
de um comércio com características mundiais.

Com a exploração das colônias — ouro e metais preciosos na América — e 
o tráfico de escravos, os mercadores obtiveram altíssimos lucros. Estes foram 
tão impressionantes que despertaram o interesse dos grandes comerciantes e, 
algumas vezes, dos grandes soberanos dos Estados nacionais que estavam em 
formação na Europa.

A expansão comercial propiciou a expansão da economia monetária. A acu-
mulação de capitais por parte da burguesia comercial terá grande importância 
no desenvolvimento do processo de industrialização da Europa.

As novas formas de produzir riquezas exigiram modificações da estrutura 
política. O sistema político feudal apresentava um entrave para as atividades 
econômicas, pois cada feudo tinha autonomia para criar suas próprias moedas, 
suas próprias taxas e suas próprias leis, assim, um comerciante que tivesse que 
passar por três feudos diferentes com suas mercadorias poderia estar sujeito a 
pagar três impostos diferentes, fazer conversão de seu dinheiro para três moedas 
diferentes e estar sujeito a três leis diferentes. Tudo isto, além de representar a 
perda de tempo, representava também a perda de lucratividade. 

Conheça sobre esse período e, sobretudo, sobre o mercantilismo ao ler o livro O mercantilismo, 
de Pierre Deyon. Este título é de 2001 e foi publicado pela editora Perspectiva.

Para saber mais

Com as alianças entre a burguesia comercial e os reis fortalecendo os pode-
res destes últimos, que estavam desacreditados naquele período da história, aos 
poucos foi surgindo uma estrutura estatal que centralizou a justiça, tendo por 
base o Direito Romano para o desenvolvimento de um novo sistema jurídico. 
Tal estrutura centralizou também as forças armadas, formando um exército 
permanente; centralizou a administração por meio de um aparato burocrático 
organizado de maneira hierárquica. Criou-se, então, um sistema de cobrança 
de impostos cuja arrecadação era capaz de manter este aparato burocrático-
-jurídico-militar de maneira centralizada. O Estado moderno, que dava seus 
primeiros passos, tornou-se um elemento fundamental para o desenvolvimento 
da indústria e do comércio interno e externo.
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O  s u r g i m e n t o  d a  c i ê n c i a  d a  s o c i e d a d e  5

A Reforma Protestante é um evento extremamente importante para com- 
preendermos a mudança de pensamento na Europa. O conflito entre os refor-
madores e a autoridade papal favorece a valorização do conhecimento racional, 
uma vez que o homem pôde interpretar livremente as sagradas escrituras e se 
relacionar diretamente com Deus, sem a mediação de um ministro da Igreja. 
A razão, e não a revelação, passa a ser o elemento fundamental para conhecer 
o mundo. Segundo Castro e Dias (1975, p. 17), 

O sistema medieval de concepção de mundo foi atingido 
mais profundamente, inicialmente, no terreno religioso. 
Essa ruptura devia assim abalar as pretensões teóricas e 
práticas de dominação do supranaturalismo da Igreja. 
No pensamento medieval, que tinha sua pedra angular 
na tradição divina, não era possível um conflito entre a 
Revelação e a Razão, posto que a filosofia não preten-
dia ser mais que uma serva e apologista da Teologia. 
Porém, no momento em que a Razão se rebelou contra 
sua condição serviu e proclamou sua autonomia tinha 
que se desencadear a luta contra a Teologia, socialmente 
dominante. A insuficiência da Razão proclamada pela 
Igreja foi negada pela consciência dessa mesma Razão, 
fortalecida pelos dados que lhe forneciam a experiência e 
os conhecimentos científico-naturais. Já a partir do século 
XVI, são muitas as pessoas cultas que, renunciando a toda 
sanção sobrenatural, ordenam seu pensamento e sua vida 
pela autonomia da razão (...). Partindo desta autonomia e 
confiando somente nela, chegou-se a uma explicação do 
mundo a partir de um princípio matemático e mecânico. 
Essa explicação seguia em harmonia com uma supranatu-
ralidade da Razão mesma, admitindo um deísmo em que 
Deus continua sendo criador, ainda que não governador 
da máquina do mundo que construiu, pois este obedecia, 
em seu funcionamento, a leis próprias.

O filme Lutero (2003), do diretor Eric Till, é uma importante contribuição para conhecer um 
pouco das causas da Reforma Protestante. O filme é uma produção realizada na Alemanha e 
nos Estados Unidos e conta a história de Martinho Lutero, um dos primeiros a contestar a au-
toridade da Igreja Católica e dar início à Reforma Protestante.

Para saber mais
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6 S O C I O L O G I A

Durante o século XVII, a Razão se sobressai como força capaz de transformar 
o mundo. O século XVII é marcado pela era do grande racionalismo. Galileu 
Galilei aponta que o livro do mundo está escrito em caracteres matemáticos, 
reafirmando a ideia do funcionamento mecânico da natureza e da capacidade 
do homem em conhecer o funcionamento deste mecanismo. René Descartes, 
outro pensador importante deste período, afirmando os poderes da razão, cunha 
a seguinte frase: “penso, logo existo”. 

No entanto, outras questões são de grande importância durante o século 
do racionalismo clássico. A burguesia comercial torna-se, neste período, uma 
classe com muito poder, em função das ligações econômicas que mantinham 
com os soberanos europeus. A burguesia comercial mantinha o comércio en-
tre os países europeus, bem como com outros lugares do mundo, tornando-o 
cada vez mais europeizado. Esta classe começou a, gradativamente, organizar 
a produção manufatureira. A produção era feita com trabalho domiciliar ou 
em oficinas, mas, fundamentalmente, a nova forma de produção se dá de uma 
maneira completamente diferente da produção nas corporações de ofício. A 
burguesia comercial passa a se interessar cada vez mais pela organização do 
trabalho e pelo aperfeiçoamento das técnicas de produção.

O capitalismo comercial, originado na fase mercantilista 
anterior, foi levado a introduzir modificações substanciais 
na atividade manufatureira, ainda de natureza artesanal, 
doméstica e marcadamente rural: o capitalista comer-
ciante reorganiza o trabalho individual ou familiar que 
prevalecia nas oficinas (os workshops), onde reúne grupo 
importante de artesãos a quem fornece matéria-prima, 
energia mecânica, local de trabalho e organização de 
vendas (CASTRO; DIAS, 1975, p. 13).

Há investimentos maciços na criação de máquinas para serem aplicadas 
ao processo de produção. Criam-se máquinas de tecer, de descaroçar algodão 
e começam a ser utilizadas as máquinas a vapor para aumentar o processo 
produtivo. Este fenômeno será chamado de maquinofatura.

Tomazi (2000, p. 4), diante de todos estes fatos, afirma que “[...] todas es-
sas mudanças, somadas à herança cultural e intelectual do século XVII, irão 
definir o século XVIII como um século explosivo”. Segundo Quintaneiro et al. 
(2002, p. 10),

A dinâmica do desenvolvimento capitalista e as novas 
forças sociais por ele engendradas provocaram o en-
fraquecimento, mais ou menos rápido, dos estamentos 
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O  s u r g i m e n t o  d a  c i ê n c i a  d a  s o c i e d a d e  7

tradicionais — aristocracia e campesinato — e das insti-
tuições feudais: servidão, propriedade comunal, organi-
zações corporativas artesanais e comerciais. A partir da 
segunda metade do século XVIII, com a primeira revo-
lução industrial e o nascimento do proletariado, cresce-
ram as pressões por uma maior participação política, e 
a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem 
social muito distinta da que existia antes.

A Revolução Industrial criou o proletariado urbano e implicou o fortale-
cimento da classe burguesa. A burguesia torna-se extremamente influente na 
criação das condições de seu próprio fortalecimento e expansão. A Revolução 
Francesa é a melhor expressão da influência da classe burguesa.

A Revolução Francesa é o fenômeno histórico que reflete com mais perfeição 
as aspirações e exigências da nova classe burguesa em consolidação. De fato, 
a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que ocorrem paralelamente na 
Inglaterra, constituem as duas faces de um mesmo processo — a consolidação 
do regime capitalista moderno (CASTRO; DIAS, 2005, p. 14).

A Revolução Francesa representa a luta política da classe burguesa que, de 
certa forma, ventila novas propostas política para uma Europa marcada pela 
decadência econômica da nobreza, porém, mantendo o poder político.

Depois desta breve síntese histórica dos antecedentes da Revolução In-
dustrial, passaremos a ver quais foram as crises que emergiram desta nova 
realidade para compreendermos o porquê de definirmos a Sociologia como a 
ciência da crise.

A Inglaterra é o país que primeiro conheceu o capitalismo, portanto, fala-
remos das crises que atingiram este país. A primeira crise é a provocada pelos 
cercamentos de terra ou enclousers. Os cercamentos tinham como maior 
objetivo aumentar o lucro no campo e consistiam, basicamente, em substituir 
a exploração agrícola de subsistência, como era no regime feudal, pela explo-
ração em larga escala, ou seja, foi a substituição da agricultura de subsistência 
pela criação de carneiro para fornecer lã à indústria. 

O sistema de enclousers levou uma grande massa de 
camponeses à miséria, sendo estes forçados a abandonar 
suas terras em busca de trabalho nas cidades, que estavam 
em franco crescimento. A situação decorre do fato de que 
“no sistema comuna, as terras, tanto do senhor quanto 
do arrendatário, não são contínuas e sim divididas em 
parcelas distribuídas pelos dois ou três campos de cultivo, 

sociologia_BOOK.indb   7 7/14/14   11:52 AM



8 S O C I O L O G I A

o quais permanecem abertos. O cercamento vai consistir, 
precisamente, na reunião em um só bloco das várias par-
celas pertencentes a cada um, seguida do seu cercamento, 
transformando-o em um campo fechado. Cessam, então, 
os direitos comuns, que beneficiam a todos, e o senhor 
possuidor de um ou dois terços da parcela, estende suas 
propriedades sobre as terras comuns (bosques, prados, 
pastagens, pântanos) , forçando a maior parte dos cam-
poneses a abandonar ou vender as terras que possuem” 
(SANTOS, 1965, p. 25 apud DIAS, 2005, p. 19).

As cidades recebem um enorme número de camponeses, atraídos pelos 
trabalhos nas fábricas. Essa massa de camponeses arruinados incorpora-se ao 
proletariado industrial. Segundo Dias (2005), a população de Londres passou 
de 1 milhão para 2,5 milhões no período de 1790 e 1841.

O inchaço da cidade deteriorou o espaço urbano e o meio ambiente, 
além de destruir valores tradicionais. O proletariado urbano vivia em “[...] 
ignóbeis condições de alojamento e promiscuidade” (CASTRO; DIAS, 1975, 
p. 15). Detritos humanos e industriais se acumulavam pelas calçadas. Nas fá-
bricas, os operários trabalhavam 16 horas por dia, mulheres e crianças também 
eram empregadas por salários baixíssimos, as pessoas viviam em condições 
precárias de habitação, em casas sem esgotos e espaços superlotados. Outros 
problemas que se agravaram com a rápida urbanização foram: ausência de 
moradia, prostituição, alcoolismo, suicídio, surtos de violência, epidemias de 
tifo, cólera, entre outras doenças.

O modo de vida de uma grande parte da população mudou drastica-
mente, em um curto período de tempo. Marx e Engels escreveram sobre essas 
mudanças:

Onde quer que tenha assumido o poder, a burguesia pôs 
fim a todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Des-
truiu impiedosamente os vários laços feudais que ligavam 
o homem e seus “superiores naturais”, deixando como 
única forma de relação de homem a homem o laço do 
frio interesse, o insensível “pagamento à vista”. Afogou 
os êxtases sagrados do fervor religioso, do entusiasmo 
cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês nas 
águas gélidas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal 
um simples valor de troca e em nome das numerosas liber-
dades conquistadas estabeleceu a implacável liberdade 
de comércio. Em suma, substitui a exploração, encoberta 
pelas ilusões religiosas e políticas, pela exploração aberta, 
única, direta e brutal.
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A burguesia despojou de sua auréola toda a ocupação 
até então considerada honrada e encarada com respeito. 
Converteu o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem 
da ciência em trabalhadores assalariados. 
A burguesia rasgou o véu sentimental da família, redu-
zindo as relações familiares a meras relações monetárias.
A burguesia não pode existir sem revolucionar cons-
tantemente os meios de produção e, por conseguinte, 
as relações de produção e, com elas, todas as relações 
sociais. Ao contrário, a conservação do antigo modo de 
produção constituía a primeira condição de existência 
de todas as classes industriais anteriores. A revolução 
contínua da produção, o abalo constante de todas as 
condições sociais, a eterna agitação e certeza distinguem 
a época burguesa de todas as precedentes. Suprimem-se 
todas as relações fixas, cristalizadas, com seu cortejo de 
preconceitos e ideias antigas e veneradas; todas as novas 
relações se tornam antiquadas, antes mesmo de se conso-
lidar. Tudo o que era sólido se evapora no ar, tudo o que 
era sagrado é profanado, e por fim o homem é obrigado 
a encarar com serenidade suas verdadeiras condições 
de vida e suas relações com a espécie (MARX; ENGELS, 
2003, p. 28-29 grifo nosso).

As percepções de Marx e Engels sobre as transformações ocasionadas pela 
vitória da burguesia sobre o antigo regime são extremamente importantes, pois 
decorreram mais ou menos 100 anos entre a primeira Revolução Industrial e 
o período em eles escreveram o Manifesto do Partido Comunista. As transfor-
mações que ocorreram durante o século XVIII e ainda estão muito vivas nos 
sentimentos e nas memórias de vários homens e mulheres que viveram no 
início do século XIX.

A erosão do modo de vida tradicional exigiu uma nova compreensão do 
mundo natural e social. A Sociologia surge, nesse momento de crise, para tentar 
compreender a emergência e as potenciais consequências dos acontecimentos 
que cercaram tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa. Segundo 
Giddens (2005, p. 280), “Os tipos de questões que estes pensadores do século 
XIX buscavam responder — O que é a natureza humana? Por que a sociedade é 
estruturada da forma que é? Como é que as sociedades mudam? — são as mesmas 
questões a que os sociólogos tentam responder hoje em dia”. 
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 1. Qual o tipo de alteração que a Revolução Industrial e a Revolução 
Francesa provocaram na população para que precisasse se constituir 
um campo novo de conhecimento para conhecer estas alterações? 

 2. Explique a seguinte afirmação de Karl Marx: “Tudo que é sólido se 
desmancha no ar”.

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Uma revolução do pensamento 

Vimos, na seção anterior, que a Sociologia precisou de fatores materiais 
para sua formação. Estes fatores foram a afirmação da classe burguesa como 
classe dominante e o surgimento do proletariado, ou do trabalhador assala-
riado. Essas duas classes mudam as relações sociais até então existentes e 
despertam a necessidade de uma pesquisa mais efetiva sobre como os modos 
de vida da população foram afetados pelo capitalismo nascente. Nesta seção, 
veremos a importância dos fatores intelectuais para a formação da Sociologia 
como ciência.

Na seção anterior, também vimos um pouco da importância da reforma 
protestante. A reforma protestante fez da consciência individual do fiel o prin-
cipal vínculo com a divindade. 

O espírito secular impregnou distintas esferas da ativi-
dade humana. Generalizou-se, aos poucos, a convicção 
de que o destino dos homens também depende de suas 
ações. Críticas à educação tradicional nas universidades 
católicas levaram à substituição do estudo da Teologia 
pelo da Matemática e da Química
A crença de que a razão é capaz de captar a dinâmica do 
mundo material e de que a lei natural, inscrita no cora-
ção dos homens, pode ser descoberta espontaneamente 
vai ganhando força, deteriorando, aos poucos, os velhos 
princípios de autoridade — entre os quais os mantidos 
pela igreja católica. Sobre essa base, torna-se mais fácil 
compreender a emergência do empirismo, do raciona-
lismo cartesiano e o avanço das ciências experimentais 
que, no seu conjunto, caracterizarão a era moderna 
(QUINTANERO et al., 2002, p. 13). 

A revolução científica ocorrida no século XVII afirmou, com todas as letras, 
que a única forma de obter conhecimento é através da razão. A importância 
desta afirmação está no fato de que, até então, a razão era tratada como uma 
forma menor de conhecimento, pois, no período em que predominou o para-
digma religioso/cristão, a mais alta forma de conhecer era através da revelação. 

No período da revolução científica, René Descartes escreveu O discurso do 
método, em que define o método como um conjunto de regras que têm como 
característica ser 1) certas, ou seja, o método dá segurança ao pensamento; 
2) fáceis, ou seja, o método evita complicações e esforços inúteis, e, por fim; 
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3) amplas, isto é, o método permite que alcancemos todo conhecimento pos-
sível para o entendimento humano (CHAUI, 1995).

O período Feudal foi marcado pelo pensamento religioso, a ideia de 
um ser supremo que dirigia os rumos da humanidade.

Como passar do pensamento religioso ao pensamento científico?

Questões para reflexão

O livro O ponto de mutação, de Fritjof Capra, estabelece as diferenças entre o pensamento 
cartesiano e o paradigma que emerge no século XX. Caso prefira, pode assistir ao filme, ele 
possui o mesmo nome do livro e foi dirigido por Bernt Amadeus Capra e lançado em 1990.  
O nome original do filme é Mindwalk.

Para saber mais

A possibilidade de o homem conhecer a realidade por meio do racionalismo 
também foi demonstrada por Galileu Galilei. Como vimos na seção anterior, 
Galilei afirmou que a natureza funciona respeitando princípios mecânicos, 
por isso, o homem que se debruçar sobre a natureza poderá conhecer o seu 
funcionamento utilizando a razão. Galilei também apontou para a importância 
da observação e da experiência. Suas obras — O ensaiador do mundo, diálogo 
sobre os dois máximos sistemas do mundo; Discurso e demonstração mate-
mática sobre duas novas ciências — são um importante marco de separação 
entre reflexão filosófica e ciência.

O filme A vida de Galileu é um drama gravado em 1975, pelo diretor Joseph Losey. Ele trata 
da responsabilidade do cientista perante a sociedade.

Para saber mais

O século XVII marca o início do pensamento científico moderno. Esta forma 
de conhecer e dominar os elementos da natureza será amplamente utilizada 
durante a Revolução Industrial. Invenções de diversos tipos ajudarão a burguesia 
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a produzir cada vez mais e mais rápida. Assim, a ciência ganha notoriedade e 
se torna o paradigma dominante da modernidade.

A exaltação diante desse novo saber e novo poder leva à 
concepção do cientificismo, segundo a qual a ciência é 
considerada o único conhecimento possível e o método 
das ciências da natureza o único método válido, devendo, 
portanto, ser estendido a todos os campos da indagação e 
da atividade humana (ARANHA; MARTINS, 2003, p. 140).

A cientificidade como forma de conhecimento e controle sobre o mundo 
natural foi importante para uma mudança de concepção de como os destinos 
dos homens eram guiados. Se, cada vez mais, o homem poderia controlar a 
natureza e agir de forma positiva na construção de seu futuro, ele também 
percebia que o seu “destino” é construído por ele mesmo. Esta concepção é 
fundamental para o início de uma ciência social. 

A ciência social só pode existir na medida em que há uma convicção de que 
o homem é capaz de produzir suas próprias leis e criar suas próprias orientações, 
ou seja, a ordenação social de uma sociedade, sua organização, suas mazelas 
e suas alegrias, suas estruturas sociais. Com tudo isto, percebe-se que a origem 
e o futuro de uma sociedade não estão fora da própria sociedade, não são de 
uma origem divina, mas de uma origem mundana, ou seja, no próprio homem 
e em suas decisões coletivas, desta forma, na autonomia das sociedades e dos 
agrupamentos humanos.

Agora, podemos falar de uma ciência capaz de compreender os mecanis-
mos de funcionamento de uma sociedade, a sociologia, como um corpo de 
conhecimento voltado para o estudo do homem em sociedade, só pode existir 
na medida em que este corpo social possui leis capazes de serem observadas. 
Assim como a Física pode estudar o universo e suas relações mecânicas e 
matemáticas, a sociologia pode estudar a sociedade em suas relações sociais 
cotidianas utilizando, neste primeiro momento, os mesmos métodos das ciên-
cias naturais, se diferenciando apenas em seu objeto de estudo.

Aqui, cabe uma questão fundamental, debatida até os dias de hoje: a So-
ciologia pode ser considerada uma ciência?

Charon (1999) utiliza 5 princípios para definir ciência; vamos a eles:

1o — O objetivo da ciência é compreender o universo de um modo cuida-
doso, disciplinado. Ao observar o universo, as ciências naturais tentam con-
trolar o viés pessoal para que esta observação não seja casual, mas rigoroso.  
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A sociologia tenta entender o indivíduo como ser social de um modo cuidadoso 
e disciplinado, evitando os olhares casuais.

2o — A prova é a condição para a aceitação das ideias na ciência, e a prova 
de ser empírica. A ciência exige uma comprovação de que o corpo de ideias 
estruturado por algum cientista é válido. 

A ciência difere da religião, que em geral fundamenta suas 
ideias na fé, na autoridade e, às vezes, no debate. Também 
difere de muitas disciplinas não científicas, como a filosofia 
e a matemática, que tendem a basear suas ideias na lógica. 
A lógica certamente faz parte da abordagem científica, 
mas os cientistas querem mais: a observação empírica com 
base na prova. Na Sociologia, portanto, como em todas as 
ciências, testes são cuidadosamente desenvolvidos — com 
experimentos, levantamentos, estudos de caso e análises 
de dados oficiais, por exemplo — e seus resultados são 
então computados, observados e compartilhados com 
outras pessoas também capazes de analisa-los (CHARON, 
1999, p. 9).

3o — A ciência deve ser entendida como uma comunidade de estudiosos 
que verificam o trabalho uns dos outros, criticam, debatem e, juntos, cons-
troem lentamente um conjunto de conhecimento. Em todos os ramos científi-
cos, existe uma grande importância da comunidade científica, ou seja, outros 
cientistas que podemos debater sobre os resultados e as melhores formas de 
abordá-los, na Sociologia isto ocorre, neste sentido, Anthony Giddens (2005, 
p. 27) afirma que: 

A Sociologia nunca foi uma disciplina em que há um 
corpo de ideia que todos aceitam como válida. Os so-
ciólogos frequentemente discutem entre si sobre como 
abordar o estudo do comportamento humano e sobre 
como os resultados das pesquisas podem ser mais bem 
interpretados. 

4o — A ciência é uma tentativa de generalizar. A ciência quer ir além da 
situação concreta que ela investiga e estabelecer ideias que se relacionem a 
situações diversas. Na área da Física, há uma história, ou um mito, de que Isaac 
Newton começou a pensar sobre a lei da gravitação universal quando foi atin-
gido por uma maçã enquanto passava por debaixo da árvore. Ao ser atingido ele 
se perguntou: “por que ela caiu e não flutuou?”. A partir disso Newton pensou 
que havia uma força que vinha de dentro do planeta e que puxava tudo que 
estava em sua superfície para ela. Não obstante esta história ser meramente 
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ilustrativa, ela é um bom exemplo de como um evento concreto (a queda da 
maçã na cabeça de Newton) estabelece ideias que se relacionem com outras 
situação (A Lei da Gravitação Universal).

Na Sociologia se faz generalizações sobre papéis, mino-
rias, revoluções, mudanças sociais, classes sociais, poder, 
família, religião etc. As pessoas fazem parte da Natureza. 
Embora todas as coisas da natureza sejam, em certa me-
dida, únicas, se formos cuidadosos podemos generalizar 
de um modo inteligente. A sociologia é uma tentativa 
meticulosa de fazer generalizações a respeito dos aspec-
tos sociais dos seres humanos (CHARON, 1999, p. 10).

5o — A ciência é uma tentativa de explicar eventos. A ciência, de uma 
maneira geral, deve ser capaz de dizer por que as coisas acontecem e quais 
são as causas e influências de uma determinada classe de eventos. A sociologia 
possui esta preocupação.

Assim, por exemplo, Weber mostrou que o protestan-
tismo influenciou o desenvolvimento do capitalismo, e 
Durkheim, que níveis muito baixos de integração social 
são uma causa importante de índices de suicídio eleva-
dos. Os sociólogos explicam (indicam o que influencia) 
o crime, o sucesso nos estudos, o conflito social. Também 
são capazes de mostrar os efeitos do racismo, da discri-
minação racial, da discriminação sexual, da pobreza, da 
socialização e seu papel sobre outros aspectos. A ciência 
é uma tentativa de desenvolver ideias sobre relações de 
causa e efeito (CHARON, 1999, p. 10). 

O que podemos perceber sobre a exposição destes 5 princípios que definem 
a ciência é que a sociologia se insere em cada um deles. Claro que a Sociologia 
possui suas especificidades na hora de fazer suas observações. Nós não temos 
como fazer testes em laboratório, e nosso objeto de estudo está em constante 
mudança, razão pela qual deve ser constantemente observado, mas isto não 
invalida a Sociologia como ciência. Portanto, podemos afirmar categoricamente 
que a Sociologia é uma ciência que possui suas características particulares.

Como vimos um pouco acima, Giddens afirmou que a Sociologia não é 
uma ciência em que “há um corpo de ideias que todos aceitem como válidas”. 
Existem diversas linhas teóricas da Sociologia e diversas definições desta ciência, 
e é isso que discutiremos na próxima seção.

sociologia_BOOK.indb   15 7/14/14   11:52 AM



16 S O C I O L O G I A

 1. Faça um quadro que contenha as principais diferenças entre o pen-
samento mitológico, pensamento filosófico, senso comum e pensa-
mento científico.

 2. Faça um dissertação argumentativa, com no mínimo 10 linhas e no 
máximo 15 linhas, utilizando pelo menos dois argumentos sobre o 
seguinte tema: “Possibilidade e limites do conhecimento científico 
para conhecer a realidade”.

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Sociologia: a construção de uma 
ciência

A Sociologia pode ser definida, segundo Giddens (2005, p. 24), como o 
“[...] estudo da vida social humana, dos grupos e das sociedades”. Este mesmo 
autor apresenta a disciplina como sendo “fascinante” porque trata da nossa 
própria vida como seres sociais. No entanto, para que esse empreendimento 
seja fascinante, precisamos assumir uma visão mais ampla da realidade que 
nos cerca. 

Para tentar compreender o que é esta visão mais ampla, vamos a um 
exemplo: Imagine que você está andando pela rua de sua cidade quando, de 
repente, percebe duas pessoas discutindo e, chegando mais perto, descobre 
que a acalorada discussão se deve ao resultado de uma partida de futebol 
realizada na última semana. Neste momento, se você é alguém que não gosta 
de futebol, poderá achar aquela discussão uma grande bobeira, algo fútil ou, 
então, se você gostar de futebol e torcer por um dos times que disputou a par-
tida, poderá até participar da discussão. Nestes dois casos, o que temos é que 
nossa atitude só leva em consideração o nosso ponto de vista, a nossa maneira 
de ver o mundo. Uma visão mais ampla é pensar sobre a função do futebol 
na sociedade e na cultura brasileira. Para pensar desta maneira mais ampla, é 
preciso perceber que a nossa realidade é influenciada por forças históricas e 
sociais, e a questão de alguns gostarem de futebol e outros não também está 
influenciada por estas questões.

É possível uma ciência que estude a vida do homem em sociedade?

Questões para reflexão

Desenvolvendo um pouco sua tese de que a sociologia é uma aventura fas-
cinante, Giddens (2005) aponta que, entre as aplicações práticas desta ciência, 
podem-se destacar três: 

1. Consciência das diferenças culturais: a partir da sociologia, temos a 
possibilidade de ver o mundo sob outro ponto de vista. A partir da 
compreensão do outro e de seu modo de vida, podemos compreender 
quais são seus problemas. 
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Um filme bem interessante para discutir as diferenças culturais é O enigma de Kaspar Hauser. 
O diretor Werner Herzog conta a história de um jovem que foi trancado a vida inteira em um 
cativeiro e, quando sai, precisa aprender a viver em sociedade — muito pertinente para debater 
os processos de socialização.

Para saber mais

2. Avaliação de resultado de iniciativas políticas: por vezes, a política 
posta na prática encontra diversas resistências, ou ainda se mostram 
desastrosas em determinadas localidades, pois o que se leva em conta 
na hora de formular estas políticas são os objetivos de quem elaborou 
tal política, sem se preocupar com componentes como expectativa da 
população local, valores e anseios desta mesma população.

3. Autoesclarecimento: conhecer a sociedade pode nos levar a compreen-
der por que somos como somos, por que agimos como agimos e por que 
acreditamos no que acreditamos. Também nos auxilia a compreender 
melhor o funcionamento da própria sociedade em que vivemos, e assim 
seríamos cada vez mais capazes de influenciar nosso futuro.

Outro autor que se dispôs a definir o que é sociologia foi Florestan Fer-
nandes, sociólogo brasileiro que viveu entre os anos de 1920 e 1995, sendo 
considerado o iniciador da sociologia crítica no Brasil. Fernandes preocupou-se 
em definir de uma maneira mais ampla a sociologia. Para ele a sociologia po-
deria ser definida como a “[...] ciência que tem por objeto estudar as interações 
sociais dos seres vivos nos diferentes níveis de organização da vida” (1973, p. 
15). Nessa definição, Fernandes aponta que há algum tipo de sociabilidade 
em diversas formas de vida, o autor cita estudos de sociabilidade em plantas e 
animais e em todos esses casos é possível fazer um determinado tipo de socio-
logia. No entanto, o autor destaca que o nível mais complexo de sociabilidade 
se dá entre os seres humanos, e por isso a sociologia, por excelência, atribui a 
si o estudo das formas de sociabilidade humana.

Segundo Fernandes (1973, p. 15), a Sociologia possui dois alvos teóricos 
fundamentais, a saber: 1) “[...] descobrir explanações que permitam descrever 
e interpretar os fenômenos sociais em termos de ordem existente nas condições 
e nos níveis de suas manifestações”; 2) “[...] pôr em evidência as relações di-
nâmicas da ordem social ou de fatores sociais com as formas de vida”.
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Para saber sobre a vida e obra de Florestan Fernandes, assista ao documentário produzido pela 
TV Câmara chamado Florestan Fernandes, o mestre.

Para saber mais

Reinado Dias (2005, p. 4) aponta que vários outros estudiosos fizeram uma 
definição de sociologia:

  “Sociologia é o estudo das interações e inter-relações humanas, suas 
condições e circunstâncias” (M. Ginsberg).

  “O assunto da sociologia é a interação dos espíritos humanos” (L. T. 
Hobhouse).

  “É a ciência do comportamento coletivo” (R. E. Park e E. W. Burgess).

  “A sociologia geral é, em conjunto, a teoria da vida humana em grupo” 
(Tonnies).

  “A sociologia pergunta o que acontece com os homens e quais são as 
regras de seu comportamento, não no que se refere ao comportamento 
perceptível de suas existências individuais como um todo, porém, na 
medida em que formam grupos e são influenciados, devido às interações, 
por sua vida grupal” (Simmel).

O que há de se notar em todas estas definições é que as variações são 
somente variações de ênfase; em todas as definições o que é comum é que a 
sociologia trata das relações humanas e de como o homem se relaciona com 
seus semelhantes.

Outro ponto importante é que, na definição de Florestan Fernandes, aparece 
o termo “ciência”. Esta é uma preocupação comum a vários autores, estabe-
lecer a Sociologia como uma disciplina científica, pois, conforme indicamos 
anteriormente, havia um questionamento sobre se a Sociologia poderia ser 
considerada uma ciência ou não, e demonstramos também que a Sociologia é 
uma ciência com suas especificidades.

Olhando assim, em perspectiva, parece que está tudo muito bem definido, 
não é? Mas o caminho que se trilhou para chegar a estas definições mais bem 
acabadas foi longo, apesar da Sociologia ser uma ciência recente. O problema 
é que a Sociologia teve que delimitar o seu espaço dentro das ciências sociais 
e afirmar que ela era uma coisa e não outra. Parece um pouco confuso? Vamos 
tentar elucidar a questão demonstrando quais são as chamadas ciências sociais.

sociologia_BOOK.indb   19 7/14/14   11:52 AM



20 S O C I O L O G I A

3.1 Que tipo de ciência é a sociologia?
A Sociologia é uma ciência social. Perceba! Por que fazemos questão de 

enfatizar que ela é uma ciência social? Porque, com o passar do tempo e o 
aperfeiçoamento das ciências, estas começaram a se ramificar, conforme ex-
plicam Marconi e Lakatos (2003, p. 80):

A complexidade do universo e a diversidade de fenôme-
nos que nele se manifestam, aliadas à necessidade do ho-
mem de estudá-los para poder entendê-Ios e explicá-los, 
levaram ao surgimento de diversos ramos de estudo e ci-
ências específicas. Estas necessitam de uma classificação, 
quer de acordo com sua ordem de complexidade, quer 
de acordo com seu conteúdo: objeto ou temas, diferença 
de enunciados e metodologia empregada. 

Estas autoras apontam uma maneira de dividir as ciências, a saber: 

 Ciências formais: em que se inserem a matemática e a lógica.

 Ciências factuais: estas se dividem em dois ramos:

 Naturais: em que se encontram física, química, biologia e outras.

 Sociais: em que se encontram: antropologia cultural, economia, política, 
psicologia social e sociologia, e outras. 

As ciências sociais podem ser definidas como “[...] conjunto de ciências 
que têm por objeto os estudos dos diferentes aspectos da manifestação grupal” 
(CASTRO, 2000, p. 39).

Então, a Sociologia é uma entre outras ciências sociais. O que distingue cada 
uma das ciências é seu objeto de estudo formal. A definição das ciências e tarefa 
da Epistemologia é a Filosofia da Ciência. A preocupação em conhecer cada 
uma das ciências sociais para depois pensar a Sociologia especificamente se 
justifica, em seu início, por algumas confusões que ocorreram. Segundo Georg 
Simmel (2006), autor alemão do final do século XIX e início do século XX, um 
dos problemas de uma ciência recente é que ela acaba por abarcar todos os 
assuntos que as outras ciências não dão conta, não construindo assim um objeto 
de estudo. Por isso, era importante que a Sociologia se definisse formalmente, 
o mais rápido possível para que ela pudesse ter seu objeto de estudo próprio.

Sendo assim, passaremos a conhecer algumas das ciências sociais, utili-
zando para isto o texto de Castro (2000, p. 39), que inclui algumas ciências 
que não foram contempladas pelo esquema de Marconi e Lakattos, mas que 
podem ser incluídas naquele item “outras”.
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 Antropologia cultural: ciência do homem como ser social e animal, que 
visa ao estudo das criações do espírito humano que resultam da interação 
social: conhecimento e ideias; normas de comportamento, hábitos adqui-
ridos na vida social e pela vida social; estudo descritivo, classificatório e 
comparativo da cultura.

 Economia: ciência que estuda a produção, distribuição, circulação e 
consumo de bens escassos, e a relação entre necessidade/desejo de bens.

 Geografia humana: ramo da geografia que estuda as influências recíprocas 
entre grupos/indivíduos e o meio físico.

 História: ciência que investiga e narra fenômenos irrepetíveis, sua forma, 
seus fatores e efeitos, em objetivação interna e/ou externa.

 Política: ciência que estuda os fenômenos referentes ao Estado como 
fenômeno total que envolve as relações de poder.

 Psicologia social: estudo da personalidade como manifestação e inter-
-relação do indivíduo e seu meio social e cultural.

 Sociologia: ciência que estuda as relações sociais, as estruturas sociais, 
as transformações sociais, suas formas e seus fatores.

Todas as ciências sociais possuem em comum o social como objeto mate-
rial de estudo, o qual proporciona diversas abordagens, e as diversas ciências 
sociais podem estabelecer contato a fim de abordar o objeto de uma maneira 
mais adequada. A essa prática se dá o nome de interdisciplinaridade, ou seja, 
a inter-relação entre as diversas disciplinas.

3.2 Primeiras sociologias
Augusto Comte, no século XIX, marca o início oficial da Sociologia. No 

entanto, é impossível afirmar que determinado tipo de conhecimento começa 
com um único homem que, diante de uma “epifania”, cria uma nova ciência.

A criação da Sociologia, como a de outras entidades cul-
turais, pode ser vista como um processo no qual ocorrem 
diversos fatores histórico-sociais e culturais. Isso significa 
várias coisas. Primeiro, que ela não nasceu, pronta e 
acabada (como poderia acontecer com um sistema filo-
sófico), da capacidade inventiva de um pensador deter-
minado. Segundo, que seu aparecimento marca o início 
de um desenvolvimento mais complexo, que se subordi-
nou, no caso, ao padrão cultural de acumulação lenta mas 
contínuas de descobertas comprovadas empiricamente, 
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inerente ao conhecimento científico. Terceiro, que sua 
continuação liga-se, primariamente, à certas necessidades 
intelectuais e sociais preenchidas na moderna civiliza-
ção urbano-industrial pelo conhecimento científico ou 
por suas aplicações. Por fim, que a capacidade criadora 
dos pensadores que contribuíram de modo original em 
sua formação, foi estimulada e orientada por incentivos, 
tendências e aspirações suprapessoais (FERNANDES, 
1973, p. 33).

Vejamos agora alguns autores que foram importantes para o desenvolvi-
mento da Sociologia como ciência. Os fatores histórico-sociais e culturais que 
influenciaram na formação das ciências da sociedade já foram discutidas nas 
seções anteriores. Vamos agora conhecer alguns pensadores importantes para 
o desenvolvimento de uma ideia da sociologia como ciência autônoma.

Comecemos com alguns autores que, diante das transformações trazidas 
pela Revolução Francesa e Industrial e pelo Iluminismo, tiveram uma reação 
profundamente conservadora. Estes autores, franceses e ingleses, produziram 
obras que afirmaram que a sociedade têm preeminência do indivíduo, que 
deve se contentar em ser mera criatura produzida pela sociedade, e criticaram 
a sociedade moderna e as mazelas que ela produziu. Entre os chamados “pro-
fetas do passado” — que assim eram chamados por defender um retorno aos 
valores tradicionais, podemos destacar:

O inglês Edmundo Burke (1729-1797) e os franceses 
Joseph de Maistre (1754-1821) e Louis de Bonald (1754-
1840. Em linhas gerais, eles ansiavam por uma sociedade 
estável, hierarquizada, fundada em valores familiares, re-
ligiosos e comunitários, assim como na ordem, na coesão 
e na autoridade. Esse modelo havia chegado ao clímax 
nas sociedades medievais, começando a declinar com 
o Renascimento. A nostalgia de uma vida comunitária e 
familiar, vista então como idílica, e do processo artesanal 
de trabalho, ambos destruídos pelo novo modo de pro-
dução e pela urbanização descontrolada, traduziram-se 
em críticas à própria modernidade de que era fruto o 
homem alienado, anômico, desprovido de virtudes morais 
e espirituais. Paralelamente a essa rejeição ao moderno, 
tal corrente glorificava a tradição (QUINTANEIRO et al., 
2002, p. 17).

Esses autores apontam para o caos e a ausência de moralidade nas socieda-
des modernas, que solaparam as antigas instituições, como a Igreja e as corpo-
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rações e ofício, que davam estabilidade e coesão social em épocas anteriores. 
Aliás, os temas coesão social e solidariedade foram abordados amplamente 
na produção sociológica inicial. “Apesar dessa influência, a Sociologia vem a 
assumir um caráter decididamente moderno, acreditando no progresso como 
uma tendência inexorável” (QUINTANEIRO et al., 2002, p. 17).

Sobre as mudanças sociais daquela época, recomendamos leitura do livro Germinal, de Émile 
Zola. Escrito em 1881, o livro mostra a vida dos mineiros do norte da França e suas precariedades 
até a deflagração da greve. Aqueles que preferirem, podem assistir ao filme de mesmo nome, 
que é de 1992.

Para saber mais

Outro autor importante para a formação da Sociologia foi Saint-Simon (1760- 
-1825). Em suas obras ele destaca a inutilidade da aristocracia na nova socie-
dade e o Industrialismo como domínio da natureza. Apoiando-se no sucesso 
das ciências naturais, Saint-Simon construiu o que chamou de FISIOLOGIA 
SOCIAL. Para este autor, a sociedade é muito mais que um aglomerado de 
indivíduos, mas um ser animado em que cada parte possui uma determinada 
função. Segundo o pensamento de Saint-Simon (apud QUINTANEIRO et al., 
2002, p. 18):

A base da sociedade é a produção material, a divisão 
do trabalho e a propriedade. As vidas individuais seriam 
engrenagens que contribuem para o progresso da civili-
zação. Todas as sociedade possuem ideias comuns, e seus 
membros gostam de sentir seus laços morais que garantem 
sua união com os demais. A cada tipo de estrutura social 
corresponde uma moral e, na sociedade industrial, ela 
se vincula à proteção e ao trabalho. Se nas sociedades 
militares que a antecederam o poder cabia aos guerreiros, 
na época da indústria a direção deveria passar para a 
classe Industrial, cuja propriedade se origina no trabalho. 
A força militar estava fadada a tornar-se completamente 
inútil, diz ele [Saint-Simon]. O poder teológico seria 
também substituído pela capacidade científica positiva, 
e os conhecimentos passariam a se fundar na observação. 
O corpo social como um todo deveria, então, exercer as 
funções governamentais, e o Estado, que tenderia a se 
tornar uma organização de ociosos, seria substituído pelos 
interesses espontâneos da produção, sendo absorvido pela 

sociologia_BOOK.indb   23 7/14/14   11:52 AM



24 S O C I O L O G I A

sociedade, quando passaria a visar a satisfação de todos 
os necessitados. Para ele [Saint-Simon], a luta entre a 
classe militar ou feudal e a industrial resultaria na vitória 
desta última e, a partir daí, constituir-se-ia uma sociedade 
de trabalhadores. 

Saint-Simon mais tarde modificou sua visão, criticando os patrões que 
parasitam o operário. Para ele, era necessário uma ciência social positiva que 
revelasse as leis do desenvolvimento da história. Suas ideias terão grande im-
pacto sobre Marx, Engels e Durkheim.

Augusto Comte, como citamos acima, foi o inventor da palavra sociologia. 
Ele era secretário de Saint-Simon e foi o sintetizador do método positivista. Para 
Comte, o papel da ciência era “conhecer para prever, prever para prover”, ou 
seja, a ciência deveria ser capaz de prever os fenômenos racionalmente para 
agir com eficácia. A possibilidade de prever os fenômenos sociais se dá porque 
o mundo social, tal qual o mundo natural, é regido por leis capazes de serem 
conhecidas pelo cientista. Uma das preocupações de Comte era que a crise de 
sua época era causada pela desorganização moral, social e de ideias.

Com o sucesso cada vez maior das ciências naturais, começou-se a esta-
belecer analogias entre a sociedade e os organismos vivos. A sociedade passa 
a ser vista como um sistema vivo, organizado, ordenado de tal forma que a 
diferenciação produz harmonia. Então, por exemplo, em um corpo humano 
possuímos diversos órgãos (coração, pulmão, cérebro, sistema digestivo etc.) 
cada um deles tendo suas especificidades (coração bombeia o sangue, o pulmão 
realiza a respiração etc.) e suas funções, o corpo só funciona em equilíbrio, 
ou em harmonia, na medida em que todos esses órgãos agem de acordo com 
suas características, ou seja, é a diferença dentro de uma estrutura que produz 
harmonia. A sociedade agiria da mesma forma, cada parte da sociedade possui 
determinada função, pois é à medida que estas funções vão sendo realizadas 
para atender o todo que a sociedade produz harmonia.

Herbert Spencer (1820-1903) foi o sociólogo mais representativo desta 
corrente de pensamento, comumente chamada de organicista. 

A lei do progresso orgânico, acreditava Spencer, é a lei de 
todo o progresso, que transforma o simples em complexo 
por meio de diferenciações sucessivas e da especialização 
das funções. Isso se ajusta à sociedade, que teria evoluído 
para o tipo industrial. Para ele [Spencer], a sociedade 
não é mais do que um nome coletivo empregado para 
designar certo número de indivíduos. É a permanência 
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das relações existentes entre as partes constitutivas que 
faz a individualidade de um todo e que a distingue da 
individualidade das partes. Sendo os indivíduos — unida-
des elementares — organismos sujeitos à leis biológicas, 
o arranjo social estariam submetidos às mesmas leis do 
mundo natural (QUINTANEIRO et al., 2002, p. 20).

Para Saint-Simon, a sociedade está em crescimento contínuo, e este cres-
cimento provoca a dessemelhança entre as partes, passando a cada parte ter 
uma função dessemelhante. Estas diferenças tornam as partes interdependentes 
entre si, e estas partes mutuamente dependentes, agregando-se, constituem um 
organismo individual e cada vez mais complexo.

Em meados do século XIX, um alemão empreendeu diversos esforços para 
se afastar do idealismo em que a filosofia alemã havia mergulhado e tentar 
compreender as pessoas reais, pessoas de carne e osso, que são movidas por 
suas necessidades materiais e estão dentro de um contexto histórico. Karl Marx 
(1818-1883) tentou explicar como os homens produzem sua existência social 
por meio do trabalho. Marx não foi especificamente um sociólogo, foi:

Historiador, filósofo, físico e economista Marx foi sempre 
um homem de ação. Para este autor a teoria e a prática 
devem andar juntos. Seu interesse no movimento tra-
balhista europeu e nas ideias socialistas se refletiu em 
seus escritos, que cobriram uma diversidade de tópicos. 
A maior parte do seu trabalho se concentrou em temas 
econômicos, mas, como estava sempre preocupado em 
conectar problemas econômicos a instituições sociais, 
seu trabalho foi, e é, rico em percepções sociológicas 
(GIDDENS, 2005 p. 31).

A Sociologia começa a se constituir como uma disciplina científica a partir 
dos reflexões de Emile Durkheim (1858-1917) e Max Weber (1864-1920). Es-
tes dedicaram uma boa parte de seus escritos para a discussão do método de 
pesquisa adequado para a Sociologia.

Durkheim publicou As regras do método sociológico pela primeira vez em 
1895. Sua preocupação em fazer da Sociologia uma ciência pode ser percebida 
pelo primeiro parágrafo do prefácio da primeira edição do esse livro:

O tratamento científico dos fatos sociais é tão pouco habi-
tual que algumas proposições contidas neste livro correm 
o risco de surpreender o leitor. Todavia, se existe uma 
ciência das sociedades, é de se esperar que ela não se 
limite a ser paráfrase de preconceitos tradicionais, e, sim, 
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que mostre as coisas de maneira diferente da encarada 
pelo vulgo, pois o objetivo de toda ciência é descobrir, e 
toda descoberta desconcerta mais ou menos as opiniões 
formadas. É preciso que o sociólogo tome resolutamente o 
partido de não se intimidar com os resultados alcançados 
pelas pesquisas, quando metodicamente conduzidas, a 
menos que, em sociologia, se conceda ao senso comum 
uma autoridade que há muito tempo não goza nas outras 
ciências e que aliás não vemos de onde lhe poderia provir. 
(DURKHEIM, 2002, p. XI) 

O positivismo foi a corrente de pensamento que mais influenciou Durkheim, 
mas este também foi fortemente influenciado pelo organicismo de Spencer. 
Durkheim é considerado o autor com quem a sociologia começa a ser real-
mente científica.

Para Weber, a tarefa do conhecimento científico consiste na ordenação 
racional da realidade empírica. Segundo Gabriel Cohn (1999, p. 21):

Weber combate resolutamente a ideia de que a ciência 
possa engendrar “concepções de mundo” de validade 
universal, fundadas no sentido objetivo do decurso his-
tórico. Esse sentido objetivo não existe e por isso mesmo 
não existe uma ciência social livre de pressuposto valo-
rativos. O que existe é a luta constante, que extravasa o 
domínio da ciência, pela atribuição prática de um sentido 
ao mundo e pela sua sustentação diante das alternativas 
concretamente existentes.

Para Weber o fazer sociológico não precisar ser feito somente a partir de 
tipos coletivos, ou tentando encontrar leis universais que regem a vida coletiva, 
para esse autor, a ciência deve:

Procurar compreender a realidade da vida que nos ro-
deia e na qual nos encontramos situados naquilo que 
tem de específico; por um lado, as conexões de sentido 
e a significação cultural das suas diversas manifestações 
na sua configuração atual e, por outro, as causas pelas 
quais se desenvolveu historicamente assim e não de 
outro modo (WEBER, 1999 p. 88).

Os três últimos autores, que apresentamos brevemente aqui, são chama-
dos também de clássicos da Sociologia, pois é a partir das obras deles que a 
Sociologia moderna vai se configurando como um campo de conhecimento 
com método e objeto próprio. Não aprofundamos esses autores aqui porque 
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eles serão abordados nas próximas unidades, mas seria impossível fazer uma 
introdução à sociologia sem citá-los. Há outros teóricos que se preocuparam 
em como o mundo poderia ser mais bem interpretado, é o que veremos agora.

3.3 Teorias sociológicas contemporâneas
Quando apresentamos os autores que iniciaram as discussões sociológicas, 

pode parecer que a Sociologia é uma ciência que se liga unicamente a estes 
autores ou a esta discussão, mas como a sociedade tem se transformado, alguns 
teóricos se preocuparam em formular novas teorias para este mundo globali-
zado. Como esta é uma introdução à Sociologia, acreditamos ser importante 
destacar alguns destes autores contemporâneos, não de maneira a esgotar o 
assunto, mas simplesmente fazer uma apresentação das discussões presentes 
na sociologia no decorrer do século XX.

Estes autores se depararam com um mundo globalizado, pluralista e inva-
dido por imagens, filmes, programas de TV e websites que circulam por todos 
os cantos da terra, estando a disposição de todos. Stuart Hall et al. (1998 apud 
GIDDENS, 2005, p. 536) afirmam que:

Nosso mundo está sendo reconstruído. A produção em 
massa, a figura do consumidor de massa, a cidade grande, 
o Estado big-brother, a expansão do projeto habitacional 
e o Estado-nação estão em declínio. Flexibilidade, diver-
sidade, diferenciação e mobilidade, comunicação, des-
centralização e internacionalização estão em ascensão. 
Nesse processo, nossas próprias identidades, nossa per-
cepção do eu, nossas próprias subjetividades estão sendo 
transformadas. Estamos em transição para uma nova era.

Neste mundo em reconstrução, nesta nova era, novos teóricos propuseram 
novas formas de abordar o social. Vamos a eles.

Jean Baudrillard (1929-2007) afirma que, em uma era dominada pela mídia, 
é o fluxo de imagem criado por esta mídia que atribui significado e sentido 
ao mundo. A TV, segundo Baudrillard, “[...] não apenas representa o mundo 
para nós, mas na verdade serve cada vez mais para definir como é este mundo 
em que vivemos” (GIDDENS, 2005, p. 375). Para o autor francês, a mídia de 
massa espalhada por toda parte cria uma nova realidade — a hiper-realidade, 
“[...] composta pelo amalgamamento do comportamento das pessoas com as 
imagens exibidas pelas mídias” (GIDDENS, 2005, p. 375).
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Michel Focault (1926-1984) se ocupou de analisar o surgimento das insti-
tuições modernas (prisões, hospitais e escolas) que desempenham um papel 
cada vez mais abrangente no controle e monitoramento da população social. As 
ideias de Focault estabelecem ligações importantes entre o poder, a ideologia e 
o discurso. Em seus textos, o papel do discurso é central para pensar o poder e o 
controle da sociedade, ou seja, é através do discurso que é possível moldar a 
atitude da população em relação a determinados fenômenos.

Jürgen Habermas (1929-) é um sociólogo alemão ligado à escola de Frank-
furt. A escola de Frankfurt desenvolveu alguns estudo sobre como a “indústria 
cultural” enfraqueceu a capacidade do indivíduo de desenvolver um pensa-
mento crítico. Habermas desenvolve o tema da “indústria cultural” de outra 
forma. A análise deste autor, que abrange a mídia do século XVII até os dias 
atuais, aponta para o surgimento da esfera pública. A esfera pública pode ser 
definida como uma arena de debate público no qual se discutem temas de 
interesse geral e se formam as opiniões.

Ulrich Beck (1944-), autor alemão segundo o qual a sociedade industrial 
está dando lugar a uma “sociedade de risco”. Não que viver na atualidade 
seja mais arriscado do que antes, mas há uma mudança na natureza do risco. 
O risco provém das incertezas geradas pelo desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, bem como pelo próprio desenvolvimento social, e não mais da 
natureza. Por exemplo, o risco não é a fome em virtude de uma seca prolon-
gada, mas o risco está no consumo de alimentos geneticamente modificados, 
ou seja, o risco é produzido pela própria sociedade.

Manuel Castells (1942-), autor que se preocupou com os impactos da mídia 
e das tecnologias da comunicação nas sociedades. A sociedade da informa-
ção, segundo Castells, é marcada pelo avanço das redes e de uma economia 
em rede, ou seja, sua preocupação fundamental é com aquilo que ele mesmo 
denominou Sociedade em Redes. Este autor espanhol analisou, em um evento 
chamado Pensamento sem Fronteira, realizado na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, várias manifestações que ocorreram nos últimos anos — a 
Revolução do Panelaço (2008) na Islândia, a Revolução de Jasmim (2010) na 
Tunísia, os Indignados (2011) na Espanha ou o Occupy Wall Street (2011) nos 
Estados Unidos — e todas elas tem em comum terem se iniciado na Internet, 
ou seja, são movimentos em redes (ROHÃN, 2014).
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Anthony Giddens (1938-) — o mundo em que vivemos, segundo este 
autor, é marcado pelo descontrole e pela confiança. No entanto, a expressão 
confiança não está restrita a seu significado tradicional, mas o autor fala de 
uma confiança em sistemas abstratos, como agência de purificação de águas, 
agência de controle de alimentos e outras. Esta confiança em sistemas abstratos 
se deve, sobretudo, à sociedade mais globalizada. De fato, a globalização, o 
acesso à informação, o acesso a pessoas no mais diferentes lugares do planeta 
em tempo quase instantâneo fez com aumentasse a reflexividade social.

A reflexividade social refere-se à necessidade de estarmos 
sempre pensando, ou refletindo, a respeito das circuns-
tâncias em que nossas vidas se desenrolam. Quando 
as sociedades estavam mais adaptadas ao costume e à 
tradição, as pessoas podiam seguir métodos estabeleci-
dos para fazer as coisas de maneira mais irrefletida. Para 
nós, muitos aspectos da vida que as antigas gerações 
consideravam triviais transformam-se em temas para um 
processo aberto de tomadas de decisões. Por exemplo, 
durante centenas de anos, as pessoas não dispunham de 
métodos eficazes para limitar o tamanho de suas famílias. 
Com as modernas formas de contracepção e outros tipos 
de envolvimento tecnológico na reprodução, os pais po- 
dem não apenas escolher o número de filhos que vão 
ter, como também podem, inclusive, decidir qual será 
o sexo dos seus filhos. É claro que essas possibilidades 
se abrem repletas de novos dilemas éticos (GIDDENS, 
2005, p. 540).

O que podemos destacar desta síntese histórica que fizemos é que a So-
ciologia, para se constituir como um campo científico, precisou que certos 
pesquisadores começassem a olhar para realidade social com outros olhos. 
Para que a Sociologia continuasse a ser uma ciência capaz de dar conta da 
contemporaneidade, foi preciso que os pesquisadores começasse a se questionar 
sobre as mudanças, os significados destas mudanças e uma melhor forma de 
abordá-las. Assim, o que percebemos é que o fazer sociológico está intimamente 
ligado ao desenvolvimento de um outro olhar, uma nova maneira de conceber 
as coisas que nos permite fazer várias conexões entre vários acontecimentos. 
É sobre este olhar sociológico que falaremos na próxima seção.
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 1. Se alguém que nunca ouviu falar da Sociologia perguntasse a você 
o que ela é, qual seria sua resposta? Quais os principais aspectos da 
Sociologia? 

 2. Leia atentamente o texto abaixo:

Levar à consciência os mecanismos que tornam a 
vida dolorosa, inviável até, não é neutralizá-los; 
explicar as contradições não é resolvê-las. Mas, 
por mais cético que se possa ser sobre a eficácia 
social da mensagem sociológica, não se pode anular 
o efeito que ela pode exercer ao permitir aos que 
sofrem que descubram a possibilidade de atribuir 
seu sofrimento as causas sociais e assim se sentirem 
desculpados; e fazendo conhecer amplamente a 
origem social, coletivamente oculta, da infelicidade 
sob todas as suas formas, inclusive as mais íntimas 
e mais secretas (BOURDIEU, 1997, p. 735).

Levando em consideração o texto acima e o que estudamos nesta 
seção, produza um pequeno texto sobre: “Sociologia e as causas 
ocultas do sofrimento social”.

Atividades de aprendizagem
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Seção 4 Um olhar sociológico

Como encarar nossa própria vida de um ponto de vista sociológico?

Questões para reflexão

Na vida em sociedade, deparamos-nos com vários acontecimentos: um pai 
deixando o filho na escola, uma mulher em um ônibus lotado consultando o 
celular para ver suas mensagens e os afazeres do dia, alguém pedindo dinheiro 
em um semáforo etc. Todos estes acontecimentos fazem parte da nossa vida em 
sociedade e, por vezes, são tomados como “naturais”, ou são naturalizados em 
função de convivermos com eles todos os dias. E se, de repente, parássemos e 
começássemos a nos questionar sobre a origem destes acontecimentos, sobre 
seu significado e desdobramentos?

Babel é um filme de 2007 do diretor Alejandro Gonzalez Inarritú e mostra como um tiro que 
atinge uma turista no Marrocos afeta a vida das pessoas nos Estados Unidos, no México e no 
Japão. Mostra como nossas vidas estão interligadas.

Para saber mais

Para compreendermos melhor a que nossos questionamentos nos levariam, 
vamos pegar um exemplo, a saber: imagine que você foi convidado para um ca-
samento. Nada de estranho, aliás, tudo muito natural. Este casamento acontece 
em uma igreja cristã, o noivo espera pela noiva no altar, a noiva entra de braços 
dado com seu pai ao som da marcha nupcial. Fazem as promessas de amor 
um ao outro, na alegria e na tristeza. Por fim, prometem se respeitar por toda a 
vida. Terminada a cerimônia, segue-se a festa e tudo mais. Esse tipo de evento 
pode ser objeto de estudo da sociologia? Foi tudo tão natural, não é mesmo? O 
problema é que neste mundo construído pelas mulheres e pelos homens não 
há o que seja exclusivamente natural, mas tudo é uma criação coletiva e social. 
Então, vamos à investigação sociológica do casamento. A primeira questão 
que podemos levantar é: quem está se casando? Por que poderíamos perguntar 
isto? Porque existem sociedades em que o casamento só pode ser realizado 
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entre pessoas de sexo diferente; outras admitem o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo; algumas sociedades não permitem casamento entre pessoas de 
castas diferentes; e, ainda, outras só aceitam casamento entre pessoas da mesma 
família. A questão sobre quem está se casando acaba dizendo muito sobre a 
sociedade. Outra questão que poderíamos levantar é a seguinte: onde estão se 
casando? Eles podem estar se casando em uma igreja, que pode ser cristã, e aí 
teríamos que verificar qual denominação cristã pertence ou, ainda, se é uma 
igreja não cristã, se está se casando no civil etc. Aqui, poderíamos identificar as 
convicções, os valores dos noivo entre outras coisas. Poderíamos pensar tantas 
outras coisas, por exemplo, a qual a classe social os noivos pertencem, além da 
questão do trabalho e de todo um segmento empresarial que vive das realizações 
do casamento e da própria noção de casamento para determinada sociedade. 
Poderíamos estudar o número de casamentos realizados por ano, bem como o 
número de divórcios. Casais que preferem não oficializar sua situação diante 
de um religioso ou de um juiz de paz poderia ser alvo de estudo da sociologia. 
Várias outras coisas poderiam ser pesquisadas, desde o ato do pai entregar a 
filha ao noivo, que remete à ideia da mulher como objeto, até o tipo de festa que 
aconteceu, tentando pensar o casamento como um evento sociopolítico-cultural.

Percebeu que, para fazer Sociologia, é preciso certa habilidade? Que ha-
bilidade é esta?

Esta habilidade foi nomeada pelo sociólogo norte americano Wright Mills 
como Imaginação Sociológica. A imaginação sociológica, segundo Mills, é uma 
qualidade do espírito que ajuda a utilizar a informação e desenvolver a razão.

A imaginação sociológica capacita seu possuidor a com-
preender o cenário histórico mais amplo, em termos 
de seu significado para a vida íntima e para a carreira 
exterior de numerosos indivíduos. Permite-lhe levar em 
conta como os indivíduos, na agitação de sua experiência 
diária, adquirem frequentemente uma consciência falsa 
de suas posições sociais. Dentro dessa agitação, busca-
-se a estrutura da sociedade moderna, e dentro dessa 
estrutura são formuladas as psicologias de diferentes ho- 
mens e mulheres. Através disso, a ansiedade pessoal dos 
indivíduos é focalizada sobre fatos explícitos e a indi-
ferença pelo público se transforma em participação nas 
questões públicas.
O primeiro fruto dessa imaginação — e a primeira lição 
da ciência social que a incorpora — é a ideia de que o 
indivíduo só pode compreender sua própria experiência 
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e avaliar seu próprio destino localizando-se dentro de 
seu período; só pode conhecer suas possibilidades na 
vida tornando-se cônscio das possibilidades de todas 
as pessoas, nas mesmas circunstâncias em que ele. Sob 
muitos aspectos, é uma lição terrível; sob muitos outros, 
magnífica. Não conhecemos os limites da capacidade 
que tem o homem de realizar esforços supremos ou 
degradar-se voluntariamente, de agonia ou exultação, de 
brutalidade que traz prazer ou de deleite da razão. Mas, 
em nossa época, chegamos a saber que os limites da “na-
tureza humana” são assustadoramente amplos. Chegamos 
a saber que todo indivíduo vive, de uma geração até a 
seguinte, numa determinada sociedade; que vive uma 
biografia, e que vive dentro de uma sequência histórica. 
E pelo fato de viver, contribui, por menos que seja, para o 
condicionamento dessa sociedade e para o curso de sua 
história, ao mesmo tempo em que é condicionado pela 
sociedade e pelo seu processo histórico.
A imaginação sociológica nos permite compreender 
a história e a biografia e as relações entre ambas, dentro da 
sociedade. Essa a sua tarefa e a sua promessa. A marca 
da análise social clássica é o reconhecimento delas [...]. 
É a marca do que há de melhor nos estudos contemporâ-
neos do homem e da sociedade (MILLS, 1965, p. 11-12).

Crash: no limite, de 2004, dirigido por Paul Haggis, é um filme que demonstra algumas cenas 
do cotidiano e seus desdobramentos. Aborda questões sobre o racismo e o preconceito de uma 
maneira geral.

Para saber mais

Em nossas atividades diárias, precisamos buscar esta inter-relação entre a 
nossa realidade mais imediata e o universo mais amplo. Todos os teóricos da 
sociologia utilizaram sua imaginação sociológica. Aqueles que não querem 
enveredar por uma carreira na Sociologia também podem, e devem, usar a 
imaginação sociológica, pois em nossa vida cotidiana nos deparamos com 
inúmeras situações, e a clareza em relação a estas situações pode nos ajudar 
a conseguir traçar nosso futuro da maneira mais adequada.
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 1. Escolha uma situação social corriqueira — um casamento, uma festa, 
um encontro familiar, tomar cafezinho em uma padaria, fazer compras 
etc. —, descreva-a com o máximo de detalhes e elenque algumas 
questões que passam despercebidas pelo senso comum e que, talvez, 
poderiam fazer parte dos estudos da sociologia.

  2. Explique, em um pequeno texto, entre 10 e 15 linhas, a seguinte 
afirmação de Wright Mills (1965, p. 11): 

A imaginação sociológica capacita seu possuidor a 
compreender o cenário histórico mais amplo, em 
termos de seu significado para a vida íntima e para a 
carreira exterior de numerosos indivíduos. Permite-
-lhe levar em conta como os indivíduos, na agitação 
de sua experiência diária, adquirem frequentemente 
uma consciência falsa de suas posições sociais.

Atividades de aprendizagem

Nesta unidade você aprendeu que:

  A Sociologia como forma de estudar sistematicamente a sociedade 
é fruto direto da Revolução Industrial.

  Para que a Revolução Industrial ocorresse, foi necessária uma série 
de transformações sócio-históricas que se iniciam no século XV com 
as grandes navegações, passam pela Reforma Protestante e pelo 
mercantilismo até a consolidação de uma burguesia industrial.

  Para o surgimento de uma ciência da sociedade, foi necessário uma 
revolução na forma de pensar trazida a cabo no século XVII, é a 
partir desta data que o paradigma científico começa a se tornar um 
paradigma hegemônico.

  A sociologia se construiu como ciência durante o século XIX e é obra 
de vários pensadores, entre os quais destacam-se Saint-Simon, Herbert 
Spencer Augusto Comte, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber.

Fique ligado!
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Compreender a sociedade por meio da Sociologia é, ao mesmo tempo, 
fascinante e desafiador. Fascinante porque começamos a compreender 
nosso próprio agir como seres sociais. Desafiador porque remexeremos até 
descobrir que tudo o que imaginávamos que era natural é na verdade social.

Deixe-se desafiar e mergulhar nesta aventura que é o estudo de nossa 
própria sociedade.

Para concluir o estudo da unidade

  Outros autores ainda hoje discutem como a sociologia pode abordar 
e conhecer melhor a sociedade, entre os quais destacam-se Bau-
drillard, Foucault, Habermas, Castells, Beck e Giddens.

  Para o fazer sociológico, é necessária a “imaginação sociológica”, 
termo cunhado por Wright Mills que significa a habilidade que o 
sociólogo deve possuir para compreender o cenário histórico mais 
amplo, em termos de seu significado para a vida íntima e para a 
carreira exterior de numerosos indivíduos.

 1. O século XVIII constitui um marco importante para a história do pen-
samento ocidental e para o surgimento das ciências sociais. As trans-
formações econômicas, políticas e culturais, que se intensificaram
a partir dessa época, colocaram problemas inéditos para a huma-
nidade, que experimentava mudanças no Ocidente Europeu. Com 
referência aos marcos fundadores do pensamento social no Ocidente, 
assinale a opção correta.

a) O feudalismo e o capitalismo, como marcos fundadores das ciên-
cias sociais, conviveram harmonicamente ao longo do processo 
de transformação social a partir do século XVIII.

b) A Revolução Francesa, pelo seu potencial revolucionário e uni-
versal, dificultou o aparecimento das ciências sociais. 

Atividades de aprendizagem da unidade
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c) Um dos marcos fundadores das mudanças no século XVIII foi a 
transformação da aristocracia inglesa em classe aliada à burguesia, 
que, a partir daí, comandou o processo econômico no Ocidente.

d) O Renascimento e a Reforma são considerados marcos fundadores 
que permitiram o aparecimento das ciências sociais.

e) A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ao redefinirem, 
respectivamente, as relações políticas e as relações de produção, 
deram condições para o surgimento de uma visão racional do 
mundo, da qual emerge a sociedade como objeto de estudo.

 2. Assinale a alternativa correta sobre as condições necessárias para o 
surgimento da Sociologia como ciência:

a) A condição necessária para a Sociologia constituir-se como ciência 
é a crença dos homens em uma força divina que atue em suas 
vidas pré-determinando suas histórias.

b) A Sociologia surge como ciência no momento em que a sociedade 
foi capaz de perceber que seu ordenamento social e sua organiza-
ção social não advêm de uma origem externa a ela mesma, uma 
origem divina, mas de sua realidade histórica e de sua capacidade 
de se autogerir enquanto social-histórico constituído, enquanto 
um coletivo autônomo que se dá suas próprias leis sociais.

c) O aparecimento da crença da origem divina e dos desígnios 
humanos já determinados por uma vontade que está acima dela 
possibilitou o surgimento da Sociologia como ciência. O mais 
importante aqui é que ao homem só resta se acomodar ao destino 
já traçado.

d) O fim da idade moderna trouxe consigo a ideia de que o indivíduo 
é um sujeito passivo da história, ele não realiza ação alguma que 
possa interferir na sua vida em sociedade, sendo assim, o apa-
recimento da sociologia foi necessário para compreender estes 
desígnios sob os quais as pessoas tem que viver.

e) O apegos às crenças e à ideia de que os fatos sociais são orientados 
por uma ordem divina, superior e distante das pessoas possibilitou 
o surgimento da Sociologia como ciência.
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 3. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 80), a definição de pensamento 
científico é:

[...] é real (factual) porque lida com ocorrências ou 
fatos, isto é, com toda “forma de existência que se 
manifesta de algum modo” (FRUJILLO, 1974:14). 
Constitui um conhecimento contingente, pois suas 
proposições ou hipóteses têm sua veracidade ou 
falsidade conhecida através da experiência e não 
apenas pela razão, como ocorre no conhecimento 
filosófico. É sistemático, já que se trata de um saber 
ordenado logicamente, formando um sistema de 
ideias (teoria) e não conhecimentos dispersos e des-
conexos. Possui a característica da verificabilidade, 
a tal ponto que as afirmações (hipóteses) que não 
podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito 
da ciência. Constitui-se em conhecimento falível, 
em virtude de não ser definitivo, absoluto ou mal e, 
por este motivo, é aproximadamente exato: novas 
proposições e o desenvolvimento de técnicas podem 
reformular o acervo de teoria existente.

Assinale a alternativa que melhor se enquadra na definição de ciência:

a) “Acredito em coincidência e essa [a transferência do local do 
jogo] é uma vantagem a mais para nós nesta final. Foi lá que con-
quistamos nosso primeiro título” (declaração da capitã do time de 
vôlei do Vasco da Gama ao comemorar a transferência da partida 
contra o Flamengo para um ginásio de sua preferência).

 b) “Considero a sexta-feira 13 um dia ruim. Para mim, o poder da 
mente é forte e aquelas pessoas que pensam negativamente podem 
atrair má sorte. Não creio que ocorram coisas ruins para mim, mas 
prefiro me precaver com patuás e incensos” (estudante, 24 anos).

c) “Não temo o desemprego, quem com Deus está, tudo pode.” (de-
poimento de um candidato a emprego de gari no Rio de Janeiro, 
disputando vaga com outros 40 mil candidatos).

d) “Viemos em busca da ‘Terra sem males’, atrás do ‘Éden’. Estamos 
atrás do ‘paraíso’ sonhado por nossos ancestrais e ele se encontra 
por essas regiões” (explicação dada por líder guarani diante do 
questionamento sobre a instalação de grupos indígenas em áreas 
de Mata Atlântica protegidas por lei).
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e) “As principais causas da exclusão educacional apontadas pelo 
censo do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística], 
além do trabalho infantil, são a pobreza, a distância entre a escola 
e a residência, a distorção idade série e até o tráfico de drogas” 
(divulgação na imprensa de dados do IBGE sobre educação).

 4. Observe as seguintes afirmações.

I. Imaginação Sociológica é um tipo de habilidade do sociólogo 
em desenvolver um pensamento que não leve em conta nem 
o cotidiano e nem as realidades que circundam a vida social.

II. Imaginação Sociológica é um termo utilizado para designar a 
descrença da sociedade nos saberes sociológico, Wright Mills 
elaborou este termo para se colocar contra esta expressão.

III. Imaginação Sociológica é a habilidade que os sociólogos desen-
volvem para ver a conexão entre a vida cotidiana dos indivíduos 
e os problemas sociais mais amplos.

IV. Aquele que possui a imaginação sociológica está capacitado a com-
preender o cenário histórico mais amplo e seu significado para a vida 
particular de cada um e para a carreira de numerosos indivíduos.

Podem ser consideradas corretas sobre a Imaginação Sociológica as 
afirmações:

a) I e II

b) I e III

c) I e IV

d) II e III

e) III e IV

 5. Leia atentamente as proposições a seguir:

I. Jean Baudrillard desenvolveu a ideia de hiper-realidade, termo 
que definiu como amalgamamento do comportamento das 
pessoas com as imagens exibidas pelas mídias.

II. Manuel Castells preocupou-se com a sociedade de risco. Se-
gundo esse autor, vivemos cada vez mais com os riscos produzi-
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dos pela natureza e devemos caminhar para o desenvolvimento 
de tecnologias que nos permitam diminuir os riscos.

III. Anthony Giddens é o autor preocupado com a questão da refle-
xividade social, pois, segundo ele, vivemos em um mundo que 
exige que sejamos cada vez mais reflexivos quanto ao aspectos 
e desenrolar de nossas vidas.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a proposição I está correta.

b) Somente a proposição II está correta.

c) Somente a proposição III está correta.

d) Somente as proposições I e II estão corretas.

e) Somente as proposições I e III estão corretas.
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Aproximando-se dos 
clássicos da Sociologia 

Unidade 2

Sergio de Goes Barboza

Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, você vai ser levado a 
compreender as etapas que influenciaram a vida e a obra de Auguste 
Comte, e o que ele propôs para solucionar os problemas da sociedade. 
Também da escola francesa, posterior a Comte, vamos conhecer outro 
pensador, Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia moderna, 
cujo objeto de estudo é o fato social. É com esse autor que a Sociologia 
passou a ser verdadeiramente uma ciência. Da escola alemã, outros 
dois grandes pensadores, Max Weber, cujo objeto de estudo é a ação 
social, e Karl Marx, a partir do qual faremos uma análise entre o so-
cialismo utópico e o socialismo científico, buscando compreender por 
que os revolucionários Karl Marx e Engels pretendiam diferenciar-se 
dos socialistas que os antecederam. Portanto, temos como objetivo a 
aplicação dos conceitos sociológicos para a análise dos enfrentamentos 
sociais e para o entendimento de sua existência no corpo social. Além 
dos clássicos da sociologia, buscaremos compreender as teorias de dois 
grandes pensadores: Pierre Bourdieu e Zygmunt Baumann. 

 Seção 1: Auguste Comte e Emile Durkheim — os 
positivistas

Auguste Comte, um volátil francês, filósofo, moralista 
e sociólogo, é tradicionalmente considerado o pai da 
sociologia. Tentou criar uma nova ciência da socie-
dade, e não só explicar o passado da humanidade, 
mas também prever o seu curso futuro. Auguste 
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Comte nasceu na França no ano de 1798. Ele inven-
tou uma nova disciplina que chamou, a princípio, 
física social, e mudou para a sociologia, posterior-
mente. O seu sucessor no pensamento positivista foi 
Emile Durkheim, aquele que fez da Sociologia uma 
ciência verdadeiramente científica, criando o próprio 
método e objeto de pesquisa. 

 Seção 2: Karl Marx — sociologia dialética

Nesta seção, estudaremos o materialismo histórico 
e dialético, uma vertente da teorização marxista, 
composta por uma síntese da dialética de Hegel e do 
materialismo de Ludwig Feuerbach Andreas. A ideia 
básica do materialismo dialético é que toda ordem 
econômica cresce a um estado de máxima eficiência, 
enquanto desenvolvem as contradições internas. A 
matéria está em uma relação dialética com o psico-
lógico e o social, opondo-se ao idealismo.

 Seção 3: Sociologia compreensiva e interpretativa

Este estudo traz a reflexão sobre alguns conceitos 
que consideramos centrais na teoria de Max Weber, 
com o objetivo de utilizar essa temática como pres-
suposto interpretativo para a análise da ascensão 
do movimento pós-moderno em detrimento do mo-
derno. Veremos também outro sociólogo francês, 
Pierre Bourdieu, que se destacou por propor uma 
crítica sobre a formação do sociólogo, buscando o 
que ficou identificado como Sociologia da Sociolo-
gia. Na sequência, outro pensador, considerado o 
profeta pós-modernidade, Zygmunt Baumann. Sua 
teoria se desenvolve por ideias sobre as conexões 
sociais na sociedade contemporânea, numa era 
comumente conhecida como pós-modernidade.
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Introdução ao estudo

Os pensadores ocupam uma posição privilegiada no desenvolvimento de 
qualquer disciplina, especialmente nas ciências sociais. A Sociologia como 
uma ciência científica, a ciência da sociedade, não é uma exceção a esta re-
gra. É uma ciência dedicada a desvendar as leis fundamentais que regem os 
fenômenos sociais da humanidade, com o propósito de analisar os problemas 
e as sociedades do mundo ocidental moderno. É em decorrência de todas as 
transformações que surgiram no século XIX na Europa, com a consolidação do 
capitalismo, que nasce a sociologia como ciência particular. 

A Sociologia surgiu como uma ciência autônoma, separada das demais 
ciências sociais, com seus próprios métodos, e originou-se com o pensador 
filósofo Auguste François Xavier Comte, durante o século XIX. De todas as etapas 
da vida de Comte, estudaremos os dois encontros que foram relevantes e que 
esboçaram definitivamente seus pensamentos: o seu primeiro emprego como 
secretário de Henri de Saint Simon e a sua grande paixão por Clotilde de Vaux. 

Embora o termo “sociologia” tenha sido usado pela primeira vez pelo 
filósofo social francês Auguste Comte, a disciplina foi mais firmemente esta-
belecida por teóricos como Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber e outros. 
Nesta trajetória estes grandes pensadores contribuíram para que a sociologia 
se tornasse verdadeiramente científica. São figuras centrais e grandes mestres 
do pensamento sociológico que iremos estudar nesta unidade. 

Essas teorias sociológicas são importantes para dar embasamento e enri-
quecer a imaginação do pesquisador, ao mesmo tempo que ampliam a visão 
de mundo e o modo de observar os fatos sociais.

Os três pensadores sistematizaram a Sociologia, lançaram as suas bases 
teórico-metodológicas sob formas diferentes e influenciaram a produção socio-
lógica futura. Émile Durkheim, e, seguindo a mesma linha positivista de Comte, 
aprofundou ainda mais e fez a sociologia verdadeiramente científica. Weber, 
com a Sociologia compreensiva, contribuiu para várias áreas do conhecimento. 
A Sociologia para Weber é o estudo das interações significativas de indivíduos 
que formam uma teia de relações sociais, sendo seu objetivo a compreensão 
da conduta social. O objeto desta ciência é para ele a ação social. Enquanto 
Durkheim fala da influência da coletividade sobre o indivíduo, Weber diz ser o 
indivíduo que influencia a coletividade, é o sentido da ação humana individual 
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que deve ser buscado pelo método da compreensão. Na terceira linha mestra 
explicativa, temos Karl Marx desenvolvendo o materialismo histórico e o método 
dialético e erigindo a sua teoria do capitalismo e da revolução proletária. Para 
Marx, o proletariado tomaria o lugar da classe dominante.

Seção 1 Auguste Comte e Émile Durkheim — 
os positivistas

Nesta seção, você vai ser levado a compreender os diversos caminhos que 
possibilitaram o surgimento da Sociologia. É chamada de ciência da crise por 
surgir no meio das revoluções, Industrial e Francesa. A partir dessa trajetória, 
apresentamos o processo de constituição, sistematização e consolidação da 
Sociologia na Europa; assim como a fase de organização, institucionalização 
e consolidação da Sociologia no Brasil; Estudaremos as etapas que influencia-
ram a vida e a obra de Auguste Comte, e o que este propôs para solucionar os 
problemas da sociedade. Também da escola francesa, posterior a Comte, vamos 
conhecer outro pensador, Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia 
moderna, cujo objeto de estudo é o fato social.

1.1 A sociologia e seus autores
Nas três linhas mestras explicativas, temos a Sociologia positiva, iniciada por 

Auguste Comte e posteriormente pelo seu expoente clássico Émile Durkheim, 
ambos da escola francesa. Da escola alemã, temos a Sociologia compreensiva 
em Max Weber e a dialética nas obras de Karl Marx.

A Sociologia nasceu na Europa, e é nessa herança cultural que essa ciên-
cia vai também surgir no Brasil. Para entender sua constituição, é necessário 
compreender cada processo histórico que antecedeu seu surgimento. No 
Quadro 2.1 demonstraremos o seu processo de constituição e a influência 
dos pensadores que foram responsáveis pelas suas fases de desenvolvimento e 
reconhecimento enquanto ciência científica. 
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 Quadro 2.1 Processo de constituição da Sociologia

 

SISTEMATIZAÇÃO 

CONSOLIDAÇÃO 

FORMAÇÃO 

  Fonte: Do autor (2014).

Nessa relação entre autor e ciência, iremos demonstrar os retrospectos e 
entender cada momento histórico, para então compreender cada um dos que 
contribuíram para o surgimento da Sociologia.

Essa ciência é produto da crise instaurada na Revolução Industrial, que 
trouxe consequências que possibilitaram a sua existência. Na fase de sua 
formação, a Sociologia ainda estava sendo gerada, ou seja, as transformações 
ocorridas a partir do século XV, e alimentadas pelos efeitos da Revolução In-
dustrial e Francesa no século XVIII, tornaram a Sociologia conhecida como a 
ciência da crise. A fase pré-capitalista foi essencial para a ciência que de Física 
Social, chamada assim inicialmente por Auguste Comte, passou a ser chamada 
de Sociologia.

Durante o período de surgimento, ainda na fase pré-capitalista, alguns ele-
mentos coesos se misturavam com outras visões não científicas.

Chamemos esta de fase formativa, quando alguns de seus termos e teorias 
começavam a progredir.

O período de formação ocorreu no século XVIII, quando 
surgem as primeiras tentativas e pensadores buscando 
pensar a sociedade de forma científica, mas sem supe-
rar, ainda, a visão filosófica então predominante. É nesta 
época que surgem as obras de Herbert Spencer, Pierre-
-Joseph Proudhon e Auguste Comte. Este último cria a pa-
lavra Sociologia, o que, para muitos, justifica apresentá-lo 
como pai da Sociologia. Mesmo assim, Comte, Spencer, 
Proudhon e diversos outros pensadores da época ainda 
não haviam conseguido sistematizar a Sociologia como 
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ciência e nem se livrar da influência da filosofia (PEI-
XOTO; VIANA, 2007, p. 69).

Auguste Comte é considerado o pai da Sociologia por ter criado e desig-
nado todas as condições que caracterizam a essência desta ciência, porém, 
neste momento, ainda não havia alcançado uma condição sistêmica, científica, 
propriamente dita, diluiu apenas suas ideias e interpretações filosóficas, que 
serviriam mais tarde como instrumento para uma concepção de ciência mais 
elaborada. Embora tenha sido quem discursasse que todas as ciências passariam 
pelas três etapas de desenvolvimento na célebre lei dos três estados, sendo ela 
a sexta ciência fundamental, considerando-a o fim essencial de toda a filosofia 
positiva, ainda, na verdade, não havia atingido a sua excelência positividade.

1.2 Auguste Comte
Auguste Comte foi um francês que viveu entre os períodos de 1798-1857. 

Como pensado por Comte, o termo sociologia é uma combinação de duas 
palavras. A primeira parte do termo é Latina, “socius”, podendo ter vários 
significados, como sociedade, associação, união ou companheirismo. A ou-
tra palavra, “logos”, é de origem grega. Significa falar sobre, ou palavra. No 
entanto, o termo é geralmente entendido como o estudo. Nesse sentido, a 
definição etimológica, literal, de sociologia é o estudo da sociedade, ou falar 
sobre a sociedade. 

A sociologia é o estudo científico da sociedade, interessado na relação 
social entre pessoas no contexto de grupo. Ela está interessada em como nós, 
seres humanos, interagimos uns com os outros (o padrão de interação social), 
as leis e os princípios que regem as relações sociais e interações, a influência 
do mundo social sobre os indivíduos, e vice-versa. Trata-se de um assunto 
factualmente observável, e depende de pesquisa empírica. 

Vários são os acontecimentos em que vemos delinear as formas de pensa-
mentos da filosofia de Comte:

Auguste Comte tornou-se um republicano com ideias liberais e passou a 
desenvolver uma atividade política e literária que lhe permitiu elaborar uma 
proposta para resolver os problemas da sociedade de sua época. Toda a sua 
obra está permeada pelos acontecimentos após as revoluções que ocorreram 
na França a partir do século XVIII.
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A vida de Comte foi bastante conturbada. Vários foram os fatores que a in-
fluenciaram. Aos 16 anos, em 1814, contrariando a vontade de sua mãe, partiu 
para Paris, onde foi estudar na École Polytechnique (Escola Politécnica). Nesta 
escola, Comte teve contato com trabalhos de vários cientistas, o que influenciou 
na orientação posterior de seu pensamento. Uma das importantes influências 
foi a exercida pela mecânica analítica de Lagrange. Em carta de 1842 a John 
Stuart Mill, Comte fala da Politécnica como a primeira comunidade verdadei-
ramente científica, que deveria servir como modelo de toda educação superior.

De todas as etapas da vida de Comte, dois encontros importantíssimos esbo-
çaram definitivamente seus pensamentos: o primeiro em 1817, quando conhece 
Henri de Saint-Simon, e concebe, a partir daí, a criação de uma ciência social 
e de uma política científica.

No segundo, em outubro de 1844, Comte conhece Clotilde de Vaux. 
O segundo encontro capital que marcaria uma reviravolta na filosofia de 
Auguste Comte.

No seu primeiro encontro, Comte foi trabalhar, ainda aos 19 anos e aluno 
da Escola Politécnica, como secretário de Henri de Saint Simon (1760-1825).

Nesse período, Comte passa a refletir sobre a necessidade de uma ciência 
teórica da sociedade. É a partir desse momento que o caminho começa a se 
delinear para o surgimento de uma ciência da sociedade, com o intuito de 
aprimorá-la. Esta ciência ele chamaria primeiramente de Física Social e, pos-
teriormente, Sociologia, que também tem como objetivo o aprimoramento das 
instituições. Como afirma Giddens (2005, p. 28, grifos do autor):

Confere-se geralmente particular proeminência ao autor 
francês Auguste Comte (1798-1857), sobretudo porque 
ele realmente inventou a palavra “sociologia”. Comte 
originalmente usou o termo “física social”, mas alguns 
de seus rivais intelectuais da época também estavam 
utilizando esse termo. Comte queria distinguir suas 
próprias concepções das dos outros, então cunhou o 
termo “sociologia”, a fim de descrever o assunto que 
ele queria estabelecer.

O segundo grande encontro vai marcar uma reviravolta em sua vida, e 
começa ao conhecer a irmã de um de seus alunos em outubro de 1844. Ele 
se apaixona por Clotilde de Vaux, mas dois anos depois, com sua morte, ele 
se entrega corajosamente aos trabalhos e, posteriormente, entre 1851 e 1854, 
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aparecem os enormes volumes do Sistema de Política Positiva. Nessas obras 
temos atualmente o que se conhece como pensamento positivista.

1.2.1 Como se estabelecia a sociedade para Comte? 

A sociedade se estabelecia materialmente como uma coordenação orgânica 
das diversas funções sociais, em que todos desempenham uma função, também 
orgânica, para manutenção e desenvolvimento desta mesma sociedade.

Portanto, para Comte, a sociedade é um organismo social no qual cada um 
realizava, em mútua dependência, sua função, sob uma coordenação harmônica 
que parte do princípio da divisão do trabalho, sendo esse organismo determi-
nado, em todos os níveis, pelo estado cultural. 

A distinção entre a sociedade e a cultura:

SOCIEDADE: um grupo de pessoas que vivem dentro de um tipo de território delimitado e que 
compartilham um  estilo de vida comum;

CULTURA: é o estilo de vida comum compartilhado por uma sociedade ou grupo.

Para saber mais

1.2.2 O que Comte propôs para solucionar os problemas da 
sociedade?

Influenciado pelo pensamento de Saint-Simon, e de outros grandes pensa-
dores como Francis Bacon, Galileu Galilei e René Descartes, Auguste Comte, 
ao refletir sobre a reforma da sociedade, pensou que, primeiramente, deveria 
haver a reforma intelectual dos homens e como consequência disto a reforma 
das instituições, pois as ações praticadas nas instituições são decorrentes da 
forma de pensar do homem que as conduz. Seguindo este pensamento, este 
seria o objetivo principal da ciência teórica da sociedade que ele propôs a criar. 

Auguste Comte, como a maior parte dos teóricos sociais que procuraram 
interpretar a sociedade moderna, tomou como ponto de partida de suas re-
flexões a realidade histórica de sua época. Nessa, ele percebia uma situação 
de crise emergente, resultado do confronto entre duas formas de organização 
social. Uma que lentamente desaparecia e baseava-se em ordenações feudais 
de fundo teológico e militar, a outra, nascente, era marcada pelo advento da 
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indústria e da ciência. Para compreender os problemas sociais, Comte criou 
três temas básicos.

Figura 2.1 Núcleo da Filosofia de Auguste Comte

OS TRÊS TEMAS 
BÁSICOS

FILOSOFIA DA 
HISTÓRIA

FUNDAMENTAÇÃO 
E CLASSIFICAÇÃO

DA CIÊNCIA

 
SOCIOLOGIA

Fonte: Do autor (2014).

No Núcleo da Filosofia de Comte, para compreender os problemas sociais, 
ele desenvolve uma filosofia da história. Todo grupo social passa, necessaria-
mente, por três fases históricas de evolução: a lei dos três estados.

A lei diz que o pensamento humano passou por três fases distintas na sua 
evolução e desenvolvimento. De acordo com ela, o pensamento humano, bem 
como o progresso social, passou por três etapas importantes. Estas três etapas 
são a lei universal do progresso humano.

Figura 2.2 A célebre lei dos três estados (ou estágio)

Fonte: Do autor (2014).

Primeiro estágio: estado teológico ou fictício, em que a sociedade é go-
vernada pelas forças sobrenaturais. As regras que organizam a sociedade são 
completamente submetidas à religião. O homem primitivo e as crianças não 
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têm a visão científica. Eles não conseguiram descobrir as causas naturais de 
vários fenômenos e, portanto, atribuiram-lhes poder sobrenatural ou divino. 

O primeiro estágio, da célebre lei dos três estados, Comte denominou “es-
tado teológico”, que se subdivide em três estágios de desenvolvimento:

Figura 2.3 As subdivisões da fase teológica

Fonte: Do autor (2014).

 FETICHISMO: foi o palco principal do estágio teológico. Durante esse 
período, os povos primitivos acreditavam haver um espírito vivendo nos 
objetos inanimados. Isto é conhecido como animismo. As pessoas ado-
ravam objetos inanimados, como árvores, pedras, um pedaço de madeira 
etc. Esses objetos são considerados fetiche.

 POLITEÍSMO: significa acreditar em muitos deuses. Os povos primitivos 
acreditavam que diferentes deuses controlavam diferentes forças naturais. 
Cada deus tinha alguma função definida, e seu escopo e área de atuação 
eram determinados. Por exemplo, deus da água, deus da chuva e deus 
do fogo, deus do ar etc.

 MONOTEÍSMO: é a última e a forma mais desenvolvida do pensamento 
teológico. Monoteísmo significa acreditar em um deus.

A lei dos três estágios não só fala sobre a transformação progressiva da 
sociedade, mas também explica a transformação na mente das pessoas. A 
evolução da mente humana anda de mãos dadas com uma forma típica de 
organização da sociedade.
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Segundo estágio: o estado metafísico ou abstrato — este estágio é uma 
extensão da fase teológica. A sociedade começa ser vista em termos naturais, e 
não sobrenaturais. É marcado pela busca da natureza dos fenômenos, da força 
essencial que os governa. Seria o caso do Renascimento e suas especulações 
filosóficas, no entender de Comte, divorciadas do concreto. Acredita-se que 
há um poder ou uma força que determinam os acontecimentos do mundo. 
Pensamento metafísico descarta a crença em Deus concreto. Durante este 
período, a razão e a racionalidade estavam crescendo. A imaginação estava 
sendo substituída pela Razão. Porém, neste estágio, seriam ainda pequenas as 
possibilidades de entender como os fenômenos funcionam na prática, fato que 
limitaria o conhecimento.

Finalmente, no que Comte considera o ápice da evolução humana, a so-
ciedade atinge o ESTADO POSITIVO. 

Terceiro estágio: científico ou positivo — esta denominação vem da natu-
reza do conhecimento sobre o qual se alicerça tal sociedade e da organização 
social que se pratica. Para Comte, só possui validez se, além de ser fruto de 
um processo de reflexão aprofundado, puder ser comprovado positivamente, 
ou seja, a partir das experiências práticas. Em outras palavras, a sociedade é 
governada pela ciência experimental.

No estado positivo, seriam abandonadas as tentativas de buscar a origem 
ou a natureza dos fenômenos para restringir-se à perseguição de leis universais 
que expliquem seu funcionamento.

Isto porque, seguindo a lógica da lei dos três estados, a crise da nascente 
sociedade industrial seria causada pela transição dos estados teológico e me-
tafísico para o estado positivo.

Poderíamos fazer a seguinte analogia: a fase da criança (teologia), a dos 
jovens (Metafísica) e a do adulto (Positivo).

De acordo com Giddens (2005, p. 28), “O positivismo sustenta que a  
ciência deveria estar preocupada somente com entidades observáveis que são 
conhecidas diretamente pela experiência”.

Comte prega o fim da religião e da filosofia, pois, para eles, as reflexões reli-
giosas e filosóficas emperravam o progresso científico e social da humanidade.
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1.2.3 O método

Na filosofia de Comte, usam-se dois critérios: o HISTÓRICO e o SISTEMÁTICO.

O que seria o método sistemático? É a observação de um sistema de forma 
ordenada e metódica. Quanto ao histórico, para este autor, na obtenção dos 
dados reais não se limita a um simples acontecimento, aquilo que está no pri-
meiro plano, mas considera todo um processo de desenvolvimento e evolução 
tanto no que diz respeito ao homem, quanto à própria ciência.

Diante desta realidade é que a análise só pode atingir um resultado real se 
obedecer a tais critérios, ou seja, a observação, a experimentação, a compa-
ração e até mesmo a filiação histórica. Através desta filosofia de pensamento é 
que Comte afirma que os fenômenos sociais e os fenômenos da natureza são 
percebidos igualmente, obedecendo às leis gerais.

De acordo com a teoria de Comte para solucionar os problemas da so-
ciedade, qual seria a solução provável que ele iria propor para o Brasil?

Questões para reflexão

Figura 2.4  Edifício científico: ordem por grau de complexidade das ciências demonstradas 
por Auguste Comte

Fonte: Do autor (2014).

Nesta sequência, entre a Matemática e a Sociologia, partimos do mais 
simples para o mais complexo:
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MATEMÁTICA — com Pitágoras constitui-se, desde a Antiguidade, uma dis-
ciplina positiva (para Comte, a matemática é antes um instrumento de todas as 
ciências do que uma ciência particular); ASTRONOMIA — descobre bem cedo 
suas primeiras leis positivas; FÍSICA — espera o século XVII para, com Galileu e 
Newton, tornar-se positiva; QUÍMICA — a oportunidade vem no século XVIII, 
com Lavoisier; BIOLOGIA — uma disciplina positiva no século XIX; e por fim, 
SOCIOLOGIA — a sexta ciência fundamental, nasce também no século XIX. 

A Sociologia representava, para Comte, o coroamento da evolução do co-
nhecimento, apesar de os métodos serem os mesmos das outras ciências, pois 
todas elas buscavam conhecer os acontecimentos constantes e repetitivos da 
natureza.

Aspecto fundamental da sociologia comteana é a distinção entre a estática e 
a dinâmica social. A primeira estudaria as condições constantes da sociedade; 
a segunda investigaria as leis de seu progressivo desenvolvimento. A ideia 
fundamental da estática é a ordem; a da dinâmica, o progresso. Para Comte, a 
dinâmica social subordina-se à estática, pois o progresso provém da ordem e 
aperfeiçoa os elementos permanentes de qualquer sociedade: religião, família, 
propriedade, linguagem, acordo entre poder espiritual e temporal etc. (COMTE, 
1978, p. XII).

A Sociologia, como as outras ciências, deveria sempre procurar a reconci-
liação entre os aspectos estáticos e dinâmicos do mundo natural ou em relação 
à sociedade. Assim, a ordem e o progresso deveriam estar em equilíbrio, sendo 
que o progresso deveria estar subordinado à ordem.

1.3 O positivismo
É uma corrente filosófica, que surgiu com o desenvolvimento do ilumi-

nismo. Como vimos, na história do surgimento da Sociologia, o positivismo 
foi a primeira corrente consolidada. O positivismo surgiu a partir da teoria de 
Auguste Comte, que pretendeu realizar por meio da ciência uma reforma social, 
afirmando que a Sociologia é a única ciência capaz de reformar a sociedade. 
Afasta radicalmente a teologia e a metafísica; e, ao negar a metafísica, super-
valoriza o empirismo, dando preferência às ciências experimentais.
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Aprenda mais sobre o Positivismo de Auguste Comte acessando o link a seguir:

<http://www.cefetsp.br/edu/eso/filosofia/positivismobrasilcsc.html>.

Este site pertence à Igreja Positivista do Brasil; nele você encontrará:

  Tudo sobre a Igreja Positivista

  O que é Positivismo

  Características Gerais do Positivismo

  Augusto Comte — Vida e Obras — Grandes Vultos do Positivismo (em quadrinhos) — 1958 etc.

Para saber mais

Com o positivismo, Comte luta contra o emprego do método teológico na 
investigação científica, pois todos os fenômenos vitais devem ser, na sua con-
cepção, explicados por suas causas sociológicas. Ao confiar nos conhecimentos 
dos fatos, afasta qualquer ato cognitivo que não tenha partido da observação; 
logo, o positivismo tem por base teórica a observação.

Nessa corrente de pensamento, reconhecia-se que os princípios reguladores 
da sociedade humana deveriam ser estudados sob o mesmo método do mundo 
físico, pois, embora fossem diferentes em essência, a origem natural de ambos 
os aproximavam.

Conforme afirma Giddens (2005, p. 28), Comte acreditava que a sociologia 
deveria aplicar os mesmos métodos científicos rigorosos ao estudo da sociedade,
como a física ou a química usam no estudo do mundo físico.

O positivismo concebia a sociedade como um organismo constituído de 
partes integradas e harmônicas, segundo um modelo físico e organista, que 
levou o próprio Auguste Comte a chamar a Sociologia de “Física Social”. 
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Figura 2.5 As características do positivismo

Fonte: Do autor (2014).

O positivismo de Auguste Comte exerceu forte influência para o pensamento 
sociológico desenvolvido posteriormente na França por Émile Durkheim.

1.4 Sistematização e consolidação
Somente no século XIX, com Émile Durkheim, outro pensador da linha 

positivista, a Sociologia se tornaria uma ciência verdadeiramente científica 
— mais tarde somada a outros grandes clássicos de Karl Marx e Max Weber.

Sistematização — Nesta fase, ocorreu o nascimento da nova ciência e as 
obras clássicas foram produzidas, tendo como relevância os mais importantes 
pensadores que refletiram a sociedade sobre os mais diversos aspectos.

O período de Sistematização que marca o nascimento 
da nova ciência data do século XIX, quando surgem as 
grandes obras sociológicas e os pensadores considerados 
clássicos desta ciência. É neste período “[...] que Marx, 
Durkheim e Weber (este começa produzir no final do sé-
culo e início do século seguinte) lançam as bases teóricas 
e metodológicas da ciência da sociedade” (PEIXOTO; 
VIANA, 2007, p. 69, grifo do autor).

Ainda nesta primeira linha mestra explicativa, a Sociologia positiva vai tomar 
uma forma mais científica com o francês Émile Durkheim, que estudaremos 
mais adiante. É ele que vai delimitar o objeto de estudo desta ciência. 
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1.5 Émile Durkheim
 Seguindo a linha positivista de Auguste Comte, a preocupação central de 

Durkheim são os mecanismos que garantem a constituição e a transmissão de 
valores que assegurem a harmonia da sociedade. Em outras palavras, assim 
como Comte, Durkheim mantém o problema da ordem social no centro do 
estudo.

É considerado o fundador da sociologia moderna. Foi um dos primeiros a 
estudar mais profundamente o suicídio, que, segundo ele, é praticado na maioria 
das vezes em virtude da desilusão do indivíduo com relação ao meio social.

É com Émile Durkheim (1858-1917) que a sociologia passou a ser conside-
rada uma ciência e como tal se desenvolveu. Uma das maiores contribuições 
que Durkheim deu à Sociologia foi estabelecer as regras do método sociológico 
na análise dos fatos sociais e os principais conceitos da nova ciência.

1.6 O objeto de estudo
Durkheim lança as bases positivistas da Sociologia e busca construir o seu 

objeto de estudo, que denominou “Fatos Sociais”. Este objeto demonstra que os 
mecanismos de coerção, de imposição, são fundamentais para a preservação 
da ordem. 

Portanto, “fatos sociais” são maneiras de agir, sentir e pensar que podem 
provocar uma coerção sobre os indivíduos de uma sociedade. Mesmo sendo 
exteriores, eles são introjetados pelo indivíduo, exercendo um poder de coerção.

Mediante o conceito de FATO SOCIAL, Durkheim quer compreender os 
mecanismos pelos quais uma sociedade se organiza e mantém-se coesa. 
Para Durkheim (apud OLIVEIRA, 2002), o objeto da sociologia são os FATOS 
SOCIAIS, que devem ser isolados como “coisa”. O sistema sociológico de 
Durkheim baseia-se em quatro princípios fundamentais:

1. A Sociologia é uma ciência independente das demais 
Ciências Sociais e da filosofia; 2. A Realidade Social é 
formada pelos fenômenos coletivos; 3. A Causa de cada 
Fato Social deve ser procurada entre os fenômenos sociais 
que o antecedem. Para explicar o fenômeno social, deve-
-se procurar sua causa. 4. Todos os fatos sociais são exte-
riores aos indivíduos, formando uma realidade específica. 
Segundo Durkheim, o ser humano é um animal que só 
se humaniza pela socialização (OLIVEIRA, 2002, p. 13).
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Um exemplo simples nos ajuda a entender o conceito de fato social. Se um 
professor chegasse à instituição de ensino fora do horário, faltasse constante-
mente, não aplicasse os conteúdos como estipulados no plano de ensino ou 
fosse embora antes do término das aulas, certamente ficaria em uma situação 
muito desconfortável: a direção provavelmente o chamaria para conversar sobre 
suas atitudes, pois na instituição existem normas e regras que são comuns a 
todos os professores, alunos e funcionários, e não apenas para este ou aquele 
funcionário. Neste caso, identificamos a característica de generalidade. As 
normas e as regras não estão nos indivíduos, e sim na coletividade. Quando 
o professor chegou à instituição, já existiam as tais normas e regras, portanto, 
deveria cumpri-las, independente de suas vontades, assim, temos a caracte-
rística de exterioridade; caso isso não ocorra, haverá uma coerção, ou seja, 
uma punição sobre o indivíduo por não cumprir as determinações decididas 
pelo grupo, pelo coletivo. Assim, finalmente constatamos a característica de 
Coercitividade.

Existe um modo de agir que é comum, que todos seguem dentro de uma 
instituição. Isso não é estabelecido pelo indivíduo ao se introduzir no grupo. 
Quando ele entrou, já existia tal norma, e, quando ele sair, a norma prova-
velmente permanecerá. Quer a pessoa goste ou não, vê-se obrigada a seguir 
o costume geral. O modo de agir é um fato social. São fatos sociais também 
o modo de se vestir, a língua, o sistema monetário, a religião, as leis e uma 
infinidade de outros fenômenos do mesmo tipo. 

Como podemos perceber no exemplo, as características dos fatos sociais 
apresentadas são: 

 GENERALIDADE: o fato social é comum aos membros de um grupo; 

 EXTERIORIDADE: o fato social é externo ao indivíduo, existe indepen-
dentemente de sua vontade;

 COERCITIVIDADE: os indivíduos se sentem obrigados a seguir o com-
portamento estabelecido.

Desta forma, compreendemos quando Durkheim vai dizer que é o cole-
tivo que predomina sobre o comportamento do indivíduo. A sociedade está o 
tempo todo pressionando as nossas condutas, seja no modo de ser, de pensar, 
de sentir, de se vestir etc.

Em virtude dessas características, para Durkheim (1973), os fatos sociais 
podem ser estudados objetivamente, como “coisas”. Da mesma maneira que 
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Biologia e a Física estudam os fatos da natureza, a Sociologia pode fazer o 
mesmo com os fatos sociais.

Segundo Quintaneiro, Barbosa e Oliveira (2002 p. 69), “[...] os fenômenos 
sociais têm origem na coletividade, não em cada um de seus participantes”.

1.7 Estudar a sociedade como “coisa”
O que Durkheim (1973) quer dizer é que o sociólogo deve agir à seme-

lhança de seus colegas que pesquisam a natureza, como biólogos e físicos, por 
exemplo, cujos objetos de estudo estão fora de suas mentes, tendo, portanto, 
uma existência independente do pensamento do ser humano e do pesquisador. 

Sendo o fato social considerado “coisa”, o sociólogo deve afastar-se das 
prenoções, ou seja, deixar de lado seus preconceitos ideológicos, morais e 
religiosos e filosóficos. O que significa que a ciência deve ser neutra para que 
seus resultados não sejam contaminados pela opinião pessoal daquele que está 
fazendo a investigação. Para Durkheim (1973), os fatos sociais devem falar por 
si mesmos. Nesse sentidos, o autor prega uma objetividade e um distanciamento 
do fato social:

Ao observar um “fato social”, que ele passa a designar 
como “coisa”, o cientista deve afastar-se de todo e qual-
quer conhecimento anterior que ele possua do mesmo, 
tomando-o como uma realidade exterior, sem considerar 
as suas manifestações individuais, evitando, assim, interfe-
rências no resultado da pesquisa a que se propôs. “Seu pa-
pel é exprimir a realidade, não julgá-la” (QUINTANEIRO; 
BARBOSA; OLIVEIRA, 2002, p. 27, grifos do autor).

1.8 Fato normal e patológico
Durkheim (1973) forneceu uma definição de NORMAL e de PATOLÓ-

GICO, aplicada a cada sociedade, em que o normal seria aquilo que é, ao 
mesmo tempo, obrigatório para o indivíduo e superior a ele. À medida que os 
fatos sociais são mecanismos que visam à integração da sociedade, Durkheim 
(1973) afirma ser ainda necessário distinguir os fatos sociais que cumprem sua 
função integradora, daqueles que desagregam os grupos sociais, tornando-os 
mais frágeis.

A Sociologia tem por finalidade não só explicar a sociedade como também 
encontrar soluções para a vida social. A sociedade, como todo organismo, 
apresentaria estado NORMAL e PATOLÓGICO, isto é, saudável e doentio.
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NORMAL — é aquele fato que não extrapola limites dos acontecimentos 
mais gerais de uma determinada sociedade e que reflete os valores e as condutas 
aceitas pela maior parte da população.

PATOLÓGICO — é aquele que se encontra fora dos limites permitidos pela 
ordem social e pela moral vigente. 

Os fatos patológicos, como as doenças, são considerados transitórios e ex-
cepcionais, ou seja, os fatos sociais normais são aqueles que mantêm a coesão 
da sociedade, mas os fatos sociais patológicos desagregaram a sociedade.

Quando prevalecerem os fatos sociais normais uma sociedade, esta se en-
contra em estado de integração, ordem e harmonia, é como um corpo humano 
quando todos os órgãos estão saudáveis, o corpo se apresenta de forma sadia, 
com vitalidade. Mas, se os FATOS PATOLÓGICOS estão em evidência, a so-
ciedade encontra-se em crise, o que Durkheim chama de “anomia”, que é a 
ausência de regras ou fatos sociais suficientemente fortes para que a sociedade 
se mantenha integrada.

Diante disso, podemos dizer que a educação, o desemprego e o crime são 
fatos que integram ou desintegram a sociedade? A educação que recebemos na 
família, a dos meios de comunicação e a da escola são fatos sociais normais, 
pois são mecanismos básicos de reprodução de valores sociais. O desemprego 
é um fato social patológico devido aos problemas que seus efeitos impõem à 
coesão social. No entanto, temos que tomar cuidado quando emitimos nossa 
opinião em relação ao senso comum ou com a primeira impressão que temos 
das situações que ocorrem na sociedade, conforme podemos observar nas 
regras metodológicas de Durkheim.

Diante dos nossos sentidos de valores morais, podemos correr o risco de 
erro no julgamento de uma determinada situação. Um exemplo é o crime, que 
certamente é uma conduta reprovada. Num primeiro momento, poderíamos, 
pelo nosso sentido de valores morais, julgar determinado acontecimento (crime) 
como desagregador, anormal, porém, é uma situação relativa, e pode não ser 
um fato social anormal.

Devemos enxergar os fatos no todo, e não em suas manifestações individuais. 
Não se deve restringir à análise do criminoso e da vítima (tais situações são 
um problema do direito, da polícia criminalística etc.), mas analisar as con-
sequências sociais do crime como manifestação social. Segundo Durkheim 
(1973), o crime é um fato social normal, porque reforça os valores coletivos 
na reprovação à conduta praticada pelo criminoso.
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1.9 A sociedade de solidariedade mecânica e a sociedade 
de solidariedade orgânica

Para Durkheim (1973), o trabalho de classificação das sociedades deveria 
ser efetuado com base em apurada observação e experimentação.

Guiado por esse procedimento, estabeleceu a passagem da solidariedade 
mecânica para a solidariedade orgânica como motor de transformação de toda 
e qualquer sociedade.

Quadro 2.2 Os dois tipos de solidariedade

SOLIDARIEDADE 
MECÂNICA

SOLIDARIEDADE ORGÂNICA

LAÇO DE SOLIDARIEDADE
Consciência

coletiva
Divisão social do trabalho

ORGANIZAÇÃO
SOCIAL

Sociedade fragmentada Sociedade coesa

SOCIEDADES Pré-capitalistas Capitalistas

DIVISÃO SOCIAL DO 
TRABALHO

Pouca desenvolvida,
indivíduos dependentes,

maior consciência coletiva 

Desenvolvida,
indivíduos interdependentes,
menor consciência coletiva 

IDENTIFICAÇÃO
Família, religião, tradição e 

costumes
União social, 

diferenças sociais

Fonte: Do autor (2014).

1.10 Solidariedade mecânica
É aquela que predominava nas sociedades pré-capitalistas, nas quais os 

indivíduos se identificavam por meio da família, da religião, da tradição e dos 
costumes, permanecendo independentes, autônomos, em relação à Divisão 
Social do Trabalho. A solidariedade mecânica deriva da aceitação de um 
conjunto de crenças e de tradições comuns. Nesse caso, o que une as pessoas 
não é o fato de um depender do trabalho da outra, mas de toda uma gama de 
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sentimentos comuns. Quando a solidariedade mecânica está na base da coesão 
social, a consciência coletiva envolve completamente a consciência individual 
tornando os indivíduos muito próximos pela identificação. Esse tipo de solida-
riedade era próprio das sociedades nas quais a divisão do trabalho era pouco 
desenvolvida, como as sociedades tribais, a grega ou a feudal.

1.11 Solidariedade orgânica 
Típicas das sociedades capitalistas, nas quais, pela acelerada divisão social 

do trabalho, os indivíduos se tornam interdependentes. Essas interdependências 
garantem a união social, em lugar dos costumes, das tradições ou das relações 
sociais estreitas. Nas sociedades capitalistas, a consciência coletiva se afrouxa. 
Assim, ao mesmo tempo que os indivíduos são mutuamente dependentes, cada 
um se especializa numa atividade e tende a desenvolver maior autonomia 
pessoal.

Como percebemos, a orgânica, ao contrário da mecânica, pressupõe não 
a identidade, mas, antes, a diferença entre os indivíduos nas suas crenças e 
ações. O que prevalece é a interdependência das funções sociais, ou seja, a 
necessidade que uma pessoa tem da outra, em virtude da divisão do trabalho 
existente na sociedade (DURKHEIM, 1973). Durkheim (2004, p. 429) afirma:

Mas, se a divisão do trabalho produz solidariedade, não 
é apenas porque ela faz de cada indivíduo um ‘trocador’, 
como dizem os economistas; é porque ela cria entre os 
homens todo um sistema de direitos e deveres que os 
aliam uns aos outros de maneira duradoura. Do mesmo 
modo que a similitudes sociais dão origem a um direito 
e a uma moral que as protegem, a divisão do trabalho 
dá origem a regras que assegurem o concurso pacífico e 
regular das funções divididas.

A consciência coletiva não se baseia na consciência de indivíduos singulares 
ou de grupos específicos, mas está espalhada por toda a sociedade, revelando 
o “tipo psíquico da sociedade”, que se impõe aos indivíduos e perdura através 
das gerações. A consciência coletiva é a forma moral vigente na sociedade. 
Ela aparece como conjunto de regras estabelecidas que atribuem valores e 
delimitam os atos individuais, define o que, numa sociedade, é considerado 
“moral”, “reprovável” ou “criminoso”.
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1.12 A influência dos clássicos da sociologia no Brasil
No Brasil, o surgimento e o desenvolvimento da Sociologia tiveram uma 

trajetória diferente. 

A fase pré-sociológica (até a década de 1930) ocorreu quando ainda não havia 
as bases materiais decorrente do desenvolvimento capitalista. A consolidação deste 
propiciou a formação e a institucionalização da nova ciência como científica. 

Quando Auguste Comte elaborou o positivismo, talvez jamais tenha pensado 
que suas ideias germinariam num país sul-americano. Ainda que a epistemolo-
gia comteana esteja superada, como pensamento político, tornou-se influente no 
ocidente, principalmente na sociedade brasileira, desde o período republicano.

O capitalismo tardio no Brasil começou a se consolidar já no início do sé-
culo XX, embora não tenha conquistado melhor inserção na estrutura capitalista 
mundial, comparado com outros países de capitalismo tardio. É nesse momento 
que o positivismo já citado e as ideias anarquistas, entre outras importadas da 
Europa, começaram a se fazer presentes. As primeiras produções sociológicas 
seriam esboçadas no Brasil a partir da Revolução de 1930.

Desde 1865, a Sociologia começa a dar seus primeiros 
passos no Brasil, sob forte influência do positivismo 
comteano. No início da década de 1920, a Sociologia 
inicia sua trajetória no ensino médio através das escolas 
de São Paulo e Rio de Janeiro. Pode-se afirmar que é no 
período de 1930/40 que a Sociologia coloca os seus ali-
cerces no Brasil, pois procura, por um lado, definir mais 
claramente as fronteiras com outras áreas do conheci-
mento afins, como a literatura, a história e a geografia. Por 
outro lado, institucionaliza-se com a criação de escolas e 
universidades, nas quais a disciplina de Sociologia passa 
a ter um espaço e é promovida a formação de sociólogos 
(TOMAZI, 2000, p. 9).

NO BRASIL: FASE FORMATIVA, ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

É na fase formativa (pré-científica ou pré-sociológica), que ocorre a partir 
do final do século XIX até a década de 1930, que se inicia a industrialização 
brasileira. O POSITIVISMO de Auguste Comte é a principal inspiração ideoló-
gica do republicanismo, especialmente sua obra Política Positiva. A bandeira 
brasileira foi a expressão mais visível dessa inspiração. Nela está a máxima 
comteana: “ORDEM E PROGRESSO”. 
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  Fonte: Julinzy/Shutterstock (2014).

A partir de 1930, a fase de sistematização, ou fase clássica, foi substituída 
no Brasil pela fase de organização, na qual ocorreu sua institucionalização. A 
produção europeia passou a ser mais bem assimilada e reproduzida em nosso 
país (visto que já tinha sido sistematizada na Europa). 

Após 1945, a Sociologia brasileira entrou na sua fase de consolidação, 
marcada pela sistematização da aplicação de referenciais teóricos oriundos 
da Europa e Estados Unidos e esboços de novos conceitos mais adequados à 
realidade brasileira foram desenvolvidos. Ocorreu uma expansão de ensaios de 
Sociologia e do uso mais sistemático de técnicas de pesquisa. É neste período 
que surgem as obras de Sociologia com Florestan Fernandes, Luís Aguiar Costa 
Pinto, Leôncio Martins Rodrigues, Juarez Brandão Lopes, Luiz Pereira, Octavio 
Guilherme Velho, entre outros.

Ramos (apud PEIXOTO; VIANA, 2007, p. 77) advogava a necessidade de 
uma “consciência crítica da realidade nacional” em contraposição ao que 
denominou “sociologia enlatada” ou “sociologia consular”.

Comenta, ainda:

A fase seguinte da sociologia brasileira é a que se desen-
volve a partir da segunda metade dos anos 1960, mas já 
como ciência consolidada e que, portanto, ultrapassa o 
seu período de formação. Assim, observamos que a So-
ciologia brasileira surge de forma retardatária em relação 
aos grandes centros mundiais, mas que se desenvolveu de 
forma relativamente rápida, principalmente a partir dos 
anos 1930 (RAMOS apud PEIXOTO; VIANNA, 2007, p. 77).

Denominamos institucionalização o processo pelo qual certas atividades 
padrões e rotinas. Além disso, são atividades esperadas e aprovadas que visam 
atingir objetivos considerados importantes (DIAS, 2004, p. 203). Agora que 
você já compreendeu todo o processo de transformação do mundo através 
dos principais acontecimentos deste período e a necessidade de uma ciência 
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que os analisasse, vamos de forma mais sintetizada compreender as fases da 
Sociologia, com base no quadro a seguir: 

Quadro 2.3 Fases da sociologia: Europa e Brasil

SOCIOLOGIA NA EUROPA

FORMAÇÃO
O período de formação 
ocorreu no século XVIII

SISTEMATIZAÇÃO
O período de Sistematização 
marca o nascimento da nova 

ciência — século XIX

CONSOLIDAÇÃO
Ocorre no século XX, 

reconhecida como 
ciência científica

Herbert Spencer, Pierre-
Joseph Proudhon e Auguste 

Comte

Período das grandes obras 
sociológicas e os pensadores 
considerados clássicos desta 
ciência. Marx, Durkheim e 

Weber

As bases são aplicadas e 
desenvolvidas, tornando-se 

institucionalizada.

SOCIOLOGIA NO BRASIL

Desde 1865, a Sociologia começa a dar seus primeiros passos no Brasil sob forte influência do 
positivismo comtiano.

Início da 
industrialização 

no Brasil 
Século XIX

No início 
da década 
de 1920, a 
Sociologia 
inicia sua 

trajetória no 
ensino médio

Fase 
Pré-

Sociológica
Até 1930

Período de 1930/40, em 
que a Sociologia coloca 

os seus alicerces no 
Brasil

Após 1945, 
a Sociologia 

brasileira entra 
na sua fase de 
consolidação

FORMAÇÃO
ORGANIZAÇÃO E 

INSTITUCIONALIZAÇÃO
CONSOLIDAÇÃO

(PRÉ-CIENTÍFICA OU PRÉ-SOCIOLÓGICA)

  Século XIX até a década de 1930, período 
em que se inicia a industrialização 
brasileira.

  Acelera a partir da crise de 1929.

  O Positivismo de Auguste Comte é 
a principal inspiração ideológica do 
republicanismo.

Obs.: a partir de 1930, 
a fase de sistematização 

ou clássica foi substituída 
no Brasil pela fase 
de organização, 

na qual ocorre sua 
institucionalização. Na 
Europa, a produção já 
estava sistematizada

Marcada pela 
sistematização 
da aplicação 

de referenciais 
teóricos oriundos 

da Europa e 
Estados Unidos

CONSOLIDAÇÃO: É neste período que surgem as obras de Sociologia:
Florestan Fernandes, Luís Aguiar Costa Pinto, Leôncio Martins Rodrigues, Juarez Brandão Lopes, 
Luiz Pereira, Octavio Guilherme Velho, entre outros.

Fonte: Do autor (2014).
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1.13 O pensamento positivista e o brasil contemporâneo
Para Auguste Comte havia duas espécies de tentativas para reorganizar a 

sociedade de sua época, os reis e os povos, e ambos apresentavam igualmente 
vícios em suas relações recíprocas, nas quais os reis representavam o estado te-
ológico da política e mostravam as relações sociais como se fossem baseadas na 
ideia sobrenatural do direito divino. Para os reis, a reorganização da sociedade 
seria o restabelecimento do estado feudal, este estando já no seu fim, e, por 
outro lado, os povos exprimiam o estado metafísico da política, fundados em 
totalidade na suposição abstrata e metafísica de um contrato social primitivo.

Considerando a idade contemporânea, vê-se a necessidade de uma nova 
reorganização da sociedade. Diante deste pensamento, temos de refletir as 
seguintes questões:

a) Para a devida reorganização da sociedade atual, quais as espécies de 
tentativas nos representariam hoje?

b) Os vícios nessas tentativas entre os governantes e os povos, embora de 
formas diferentes, ainda permanecem?

Ao considerarmos a primeira alternativa, teríamos de um lado os parlamen-
tares e, de outro, o povo. Uma correlação com a época de Comte, na qual de 
um lado teríamos o rei e de outro o povo. Se analisarmos a atual situação da 
sociedade brasileira, vamos notar que em ambos os casos existem também 
vícios nas suas relações recíprocas.

Uma dificuldade encontrada hoje para a reorganização da sociedade é a 
corrupção, um dos pontos consideráveis que impedem o crescimento eco-
nômico, político e social brasileiro. Segundo a Anistia Internacional, o Brasil 
deixa de ganhar bilhões de reais todo ano com a corrupção. O povo, além de 
passivo diante desta realidade, aceita com facilidade as ideologias da classe 
dominante, como num contrato primitivo. 

 1. No processo de constituição da Sociologia temos as fases de formação, 
sistematização e consolidação. Comente a fase de sistematização.

 2. O que são fatos sociais?

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Karl Marx — sociologia dialética

Da escola alemã, vamos estudar Karl Marx, a partir do qual faremos uma aná-
lise entre o socialismo utópico e o socialismo científico, buscando compreender 
por que os revolucionários Karl Marx e Engels pretendiam diferenciar-se dos 
socialistas que os antecederam. Neste sentido, vamos compreender o termo 
materialismo histórico e dialético, que erigiu a sua teoria do capitalismo e da 
revolução proletária. Portanto, procuraremos entender as ideias centrais do 
pensamento de Marx a respeito da sociedade capitalista. 

2.1 Karl Marx 
Na terceira linha mestra explicativa, temos Marx desenvolvendo o mate-

rialismo histórico e o método dialético e erigindo a sua teoria do capitalismo 
e da revolução proletária. Para Marx o proletariado tomaria o lugar da classe 
dominante.

Marx e Engels começaram a formular a concepção mate-
rialista da história quando escreveram juntos: “A Ideologia 
Alemã”, em 1845/46; o materialismo é, de acordo com 
Marx, o “fio condutor” de todos os estudos subsequentes. 
Os conceitos básicos do materialismo histórico — forças 
produtivas, relações de produção, modo de produção, 
meios de produção, infraestrutura, superestrutura, classe 
social, luta de classes, revolução etc. — constituem uma 
teoria científica da histórica, vista até então como uma 
simples narração de fatos históricos. Ele revolucionou a 
maneira de se interpretar a ação dos homens na histó-
ria, abrindo, ao conhecimento, uma nova ciência e, aos 
homens, uma nova visão filosófica do mundo: o Mate-
rialismo Dialético (NUNES; BERTELLO, 2003, p. 200).

2.1.1 As ideias centrais do pensamento de Marx a respeito da 
sociedade capitalista

2.1.1.1 Marx e a religião

Alguém já parou para pensar por que Marx se opunha à religião? Ou se 
perguntou por que a religião é o ópio do povo?

Quando Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, as pessoas geral-
mente não entendem o que ele queria dizer.
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Dependendo da doutrina de cada um, torna-se ainda mais difícil a com-
preensão. Certamente consideram sua opinião “absurda”, um ateu convicto.

Mas será que é bem assim que devemos interpretá-lo? Um homem com 
tantos conhecimentos poderia mesmo ter esta convicção tão negativa sobre 
as religiões?

Qual fato poderia ter levado Karl Marx a pensar desta maneira? É importante 
entendermos que uma análise não se faz simplesmente pelas aparências ou 
porque, aparentemente, tal fato demonstra uma realidade ou uma forma de 
pensarmos. Cada fato exige uma sequência histórica de acontecimentos para 
então entendermos o todo, o contexto de uma determinada situação.

Toda crítica deve ter fundamento e ao mesmo tempo conhecimento de toda 
esta sequência histórica. O que acontece é que muitas das críticas são realiza-
das com base à paixão primeira de uma doutrina e, consequentemente, todas 
as outras passam a não ter fundamentos ou serem induzidas pela ideologia de 
alguém com poder de persuasão. Mas dentro de um contexto científico toda 
análise deve ser precisa e contextual e ao mesmo tempo autônoma.

Devido a imensos problemas sociais e devastadoras desigualdades, Marx 
faz uma afirmação categórica e esplêndida quando diz “religião é o ópio do 
povo”. Marx está fazendo uma crítica à religião da época, que reafirmava ou 
reproduzia a ideologia do sistema que oprimia o povo. A religião da época 
afirmava que os nobres eram nobres pela vontade soberana de Deus, e os pobres 
eram pobres e miseráveis pelo mesmo efeito, mas que, depois, os pobres iriam 
morar no céu. Os ricos eram a classe privilegiada por Deus.

Marx diz que o homem é que faz a religião. “A religião é o soluço da criatura 
oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação 
carente de espírito. É o ópio do povo.”

Religião, de acordo com a sua concepção, seria como uma droga que faz 
os fiéis esquecerem os problemas e não terem consciência da exploração a que 
são submetidos. Na época, o ópio era uma droga muito popular.

Quando Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ele não estava alinhando 
a religião a todas as drogas que existiam no século XIX, como comenta Rodrigo 
Machado (2009, p. 50):

O sofrimento religioso é, a um único e mesmo tempo, 
a expressão do sofrimento real e um protesto contra o 
sofrimento real. A religião é um suspiro da criatura opri-
mida, o coração de um mundo sem coração e a alma de 
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condições desalmadas. É o ópio do povo, ele não estava 
alinhando a religião a todas drogas que existiam no século 
XIX e às que ainda haviam de ser inventadas, mas a um 
tipo específico de entorpecente, o ópio.

Para Marx (apud MACHADO, 2009, p. 50), “[...] a religião era um lenitivo 
para os explorados, que se apegavam a ela como uma compensação (sofrimento 
religioso compensa o sofrimento real)”. 

2.1.1.2 Será que Marx estava alinhando a religião a todas as 
drogas que existiam no século XIX?

Karl Marx não estava fazendo essa relação, literalmente, nem às drogas 
conhecidas naquele momento nem às que ainda haveriam de ser inventadas. 
Ele estava, exclusivamente, se referindo a um tipo de entorpecente: o ópio.

O que é o ópio? O ópio é um narcótico que a Companhia Britânica das 
Índias Orientais, naquele século, contrabandeava às toneladas da Índia para a 
China, para contrabalançar o comércio entre o Reino Unido e a China.

2.1.1.3 Quais eram os interesses dos britânicos?

Os interesses dos britânicos focavam os produtos chineses, como chá, seda, 
porcelana etc. Em contrapartida, os chineses se interessavam unicamente pelo 
ópio.

Portanto, como observamos, a afirmação de Marx se dá, praticamente, em 
forma de uma metáfora: “A religião é o ópio do povo”.

O que Marx via era a exploração dos mais pobres pelos mais 
ricos — no caso dos chineses (os mais pobres), e o Reino 
Unido (o mais rico). Para Marx a Religião era o lenitivo para 
a exploração, que se apegavam a ela como uma compen-
sação (o sofrimento) religioso compensa o sofrimento real. 
Numa sociedade sem exploradores não haveria explorados e 
a religião deixaria de existir, segundo o pensamento marxista 
(MACHADO, 2009, p. 50).

2.1.2 O que Karl Marx queria?

Percebemos na obra Uma contribuição à crítica da filosofia do direito de 
Hegel, a sua famosa frase: “A religião é o ópio do povo”, considerando todo um 
contexto político-religioso da época. O que Marx queria mesmo era atingir as 

sociologia_BOOK.indb   68 7/14/14   11:52 AM



A p r o x i m a n d o - s e  d o s  c l á s s i c o s  d a  S o c i o l o g i a   69

religiões dominantes que estavam atreladas à classe dominante. Nesse sentido, 
a própria religião contribuía a favor da ideologia dominante, contrariando o 
direito à luta de classe da prática revolucionária. Nesse contexto, os proleta-
riados eram privados de seus direitos e de aspirar uma vida digna.

Para Marx, a Religião era usada contra o proletariado e a favor da burguesia.

2.2 Ideologia e alienação

2.2.1 O que é ideologia?

Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um 
grupo de indivíduos. A ideologia está em todas as ações, sejam elas políticas, 
econômicas ou sociais. Na expectativa de aumentar a produtividade em curto 
prazo de tempo, o capitalista tem sua visão na mais-valia, ou seja, na lucrativi-
dade. Chegamos ao nível de desenvolvimento em que o homem agora precisa 
pensar, refletir e indagar. Desse modo, já não basta saber a língua e somar os 
prejuízos, estes, frutos da exploração da classe dominante.

O pensar, o refletir e o indagar é o que vai combater as ideologias domi-
nantes e as colocar em quarentena. As pessoas precisam somar, localizar-se, 
conhecer sua história, mas antes de tudo, precisam conhecer o seu presente 
e sua existência.

É aqui que a ideologia da classe dominante injeta seu veneno. O indivíduo, 
por não conhecer sua própria existência (seus direitos), torna-se alienado e 
controlado pelo capitalista.

Ideologia é um conjunto de ideias e convicções de indivíduos, grupos, classes ou sociedade de 
uma época. Recomendo que acessem o conteúdo a seguir e saibam mais a respeito do tema: 

<https://sites.google.com/site/filosofiapopular/ideologia/ideologia-segundo-karl-marx >.

<http://www.suapesquisa.com/o_que_2/ideologia.htm>.

Para saber mais

Há muito tempo o ser humano não tem noção de si mesmo. Ele é contro-
lado pela ideologia da classe dominante, pela mídia e pelas múltiplas formas 
de fetichizações e reificações que poluem e permeiam o mundo do trabalho.
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Considerando a ideologia, o Estado se preocupa em fazer que a forma de 
pensar da classe dominante apareça como certa para todos. Aliás, essa ideologia 
dos que dominam é superior ao próprio Estado. Portanto, este sistema de ideias 
dominantes aparece como universal. Diante disto, o Estado vai proporcionar 
à sociedade a sensação de unidade, identidade, conformidade e semelhança 
entre todos. Assim, a sua função seria ocultar os conflitos e as contradições de 
uma sociedade dividida em classe. Essa ideia de representação do Estado em 
relação à sociedade tem a função de legitimar a dominação da classe dominante 
sobre os dominados, alienando-os às suas pretensões.

Alienação é a condição psicossociólogica de perda da 
identidade individual ou coletiva decorrente de uma 
situação global de falta de autonomia. Encerra, portanto 
uma dimensão objetiva — a realidade alienante — e uma 
dimensão subjetiva — o sentimento do sujeito privado de 
algo que lhe é próprio. O conceito de alienação é comum 
a vários domínios do saber. Em psicologia e psiquiatria, 
fala-se de alienação para designar o estado mental da 
pessoa cuja ligação com o mundo circundante está en-
fraquecida. Em antropologia, a alienação é o estado de 
um povo forçado a abandonar seus valores culturais para 
assumir os do colonizador. Em sociologia e comunicação, 
discute-se a alienação que a publicidade e os meios de 
comunicação suscitam, dirigindo a vontade das massas, 
criando necessidades de consumo artificiais e desviando 
o interesse das pessoas para atividades passivas e não 
participativas. Em filosofia política, fala-se de alienação 
para designar a condição do trabalhador que, à seme-
lhança de uma peça de engrenagem, integra a estrutura 
de uma unidade de produção sem ter nenhum poder de 
decisão sobre sua própria atividade nem direitos sobre 
o que produz. Transcendendo o âmbito da produção, a 
alienação se estende às decisões políticas sobre o destino 
da sociedade, das quais as grandes massas permanecem 
alijadas, e mesmo ao âmbito das vontades individuais, 
orientadas pela publicidade e pelos meios de comunica-
ção de massas (ARPINI, 2013).

Diante do que já vimos podemos entender qual era o pensamento de Marx 
em sua crítica ao sistema capitalista, cuja alienação é resultante de fatores 
materiais dominantes da sociedade e que sua produção é separada de seus 
interesses, favorecendo apenas aos interesses do proprietário dos meios de 
produção. 
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Marx e Engels afirmam, em A Ideologia alemã, que as 
ideias dominantes de uma época são as ideias da classe 
então dominante. Poderíamos deduzir a partir desse 
pressuposto que, para manter sua dominação, interessa 
a essa classe fazer com que seus próprios valores sejam 
aceitos como certos por todas as demais classes sociais 
(TOMAZI et al., 2000, p. 182).

2.3 O marxismo vulgar ou marxismo sem Marx
Percebe-se na teoria marxista que o objetivo central é a transformação da 

realidade. Como já vimos, é na análise dialética que está a sua maior preocu-
pação, cujo teor principal é a prática social.

Quando nos deparamos com um trabalho de pesquisa, temos de levar em 
consideração quais as metodologias que deverão ser aplicadas, considerando- 
-se as principais tendências possíveis. Portanto, a qualidade do trabalho está 
na escolha mais adequada do método ou da metodologia, seja na pesquisa ou 
na intervenção.

São as teorias de Marx e Engels que nos ajudam a entender os propósitos 
e as contradições existentes em todo o processo do sistema capitalista. Marx e 
Engels buscavam uma sociedade que fosse mais justa, equitativa, livre da es-
cravidão proporcionada pela ganância dos capitalistas.

Muitas pessoas confundem a teoria de Marx devido à propagação de ideo-
logias totalmente equivocadas que se diziam marxistas. Diante desta realidade, 
o próprio Karl Marx mencionou o fato, dizendo não ser marxista.

2.4 Karl Marx: “tudo que sei é que não sou marxista”
Por que Marx diz que não é marxista? Marx se referia aos marxistas franceses 

do fim dos anos 1970 do século XIX. Muitos deles se serviam da concepção 
materialista da história como pretexto para não estudar a história. Em outra 
ocasião, Marx e Engels (1971, s.p.) esclarecem o materialismo histórico do 
seguinte modo:

[...] De acordo com a concepção materialista da história, 
o fator determinante na história é, em última instância, a 
produção e a reprodução da vida real. Nem Marx nem eu 
nunca afirmamos mais do que isso. Se alguém desnaturou 
essa posição no sentido de que o fator econômico é o 
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único determinante, transformou-a assim em uma frase 
oca, abstrata, absurda. A situação econômica é a base, 
mas os diversos elementos da superestrutura, as formas 
políticas da luta de classes e seus resultados — as cons-
tituições estabelecidas uma vez a batalha ganha pela 
classe vitoriosa etc. —, as formas jurídicas, e mesmo os 
reflexos de todas essas lutas reais no cérebro dos partici-
pantes, teorias políticas, jurídicas, filosóficas, concepções 
religiosas e seu desenvolvimento ulterior em sistemas 
dogmáticos, exercem igualmente sua ação sobre o curso 
das lutas históricas e, em muitos casos, as determinam 
de maneira preponderante na forma.

2.5 Marx e a dificuldade de ser compreendido
Por que a maioria das pessoas tem dificuldade de compreender Marx? 

Simplesmente porque fazem dele um manual de doutrina política. E, quando 
vemos os países socialistas caindo perante o capitalismo, logo pensamos: “Marx 
realmente está defasado”. Será mesmo? Os países que são socialistas cumpriram 
à risca as ideias de Marx? 

2.6 O que é o materialismo?
Quando os primeiros filósofos, chamados naturalistas, começaram a pesqui-

sar sobre a natureza, ou seja, sobre a existência das coisas, tentando descobrir 
suas origens e seus significados, a compreensão sobre a realidade, a natureza 
e todas as coisas que as compõem e que existem a partir do átomo (Demócrito 
e Leucipo).

Nesse sentido, tudo que existe é formado por uma substância material, 
nesse caso, o átomo. Os filósofos desta teoria são conhecidos como filósofos 
materialistas. 

Considerando que a realidade é constituída por essa substância, e, de acordo 
com outro filósofo, Heráclito, o átomo está em movimento, o que significa que 
a realidade é formada por um movimento contínuo e definitivo, portanto, em 
constante transformação, tendo a ideia de que tudo se modifica diante deste 
movimento.

Esse conceito é um método de interpretar a realidade, portanto Marx 
busca interpretar a realidade de sua época, queria entender como se dava as 
transformações, qual era o fator causador da passagem do estado feudal para 
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o estado capitalista, por exemplo. Isso implica entender todos os sistemas que 
antecederam a este último e os posteriores. Nesse contexto, entende-se que, 
para Marx, a história não é construída por ideias abstratas, mas pelo homem e 
a sua produção material. Marilena Chaui nos diz:

Materialismo porque somos o que as condições materiais 
(relações sociais de produção) nos determinam a ser e 
a pensar. Histórico porque a sociedade e a política não 
surgem de decretos divinos nem nascem da ordem natu-
ral, mas dependem da ação concreta dos seres humanos 
no tempo (CHAUI, 2002, p. 218).

Se a história não acontece por acaso, mas, sim, pelas ações humanas e 
pelas produções materiais, pode-se entender que esse materialismo é também 
dialético. Nesse sentido, a história é um processo de transformações sociais 
determinadas por contradições entre os meios de produção e as forças produ-
tivas. Partem daí as lutas de classes, e, para Marx, este é o motor da história. 
Por isso sua teoria denomina-se “Materialismo Histórico e Dialético”.

Vamos entender um pouco mais sobre dialética? Como vimos até aqui, 
de acordo com os filósofos gregos, dialética é a arte do diálogo. Tem-se uma 
situação positiva, atual, e outra contrária; destas duas surge um novo resultado, 
ou seja, a síntese das duas anteriores que se contradizem. 

Dialética é a arte do diálogo, a arte de debater. Dialética é um debate no 
qual há ideias diferentes, no qual um posicionamento é defendido e contradito 
logo depois. Para os gregos, dialética era separar fatos, dividir as ideias para 
poder debatê-las com mais clareza. A dialética também é uma maneira de fi-
losofar, e seu conceito foi debatido ao longo de décadas por diversos filósofos, 
como Sócrates, Platão, Aristóteles, Hegel, Marx, e outros. Dialética é o poder de 
argumentação, mas também pode ser utilizada em um sentido pejorativo, como 
um uso exagerado de sutilezas. Para a teoria marxista, dialética compreende 
a teoria do conhecimento, através dos filósofos Hegel, Marx e Engels. Para o 
marxismo, dialética é o pensamento e a realidade ao mesmo tempo, ou seja, a 
realidade é contraditória com o pensamento dialético. Para a dialética marxista, 
o mundo só pode ser compreendido em um todo, refletindo uma ideia a outra 
contrária até o conhecimento da verdade. Marx e Engels mudaram o conceito 
de Hegel, e introduziram um novo conceito, a dialética materialista, que dizia 
que os movimentos históricos ocorrem de acordo com as condições materiais 
da vida (SIGNIFICADO..., 2014, p. 1). 
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2.7 Tese X Antítese = Síntese
A tese refere-se à situação do momento. Para Marx, toda tese tem sua an-

títese, ou seja, contrário à tese, que não aceita o sistema atual, a oposição. O 
resultado dessa contradição é a síntese de ambas. É esta a dialética que Marx 
utiliza para explicar os acontecimentos históricos. Isso significa que, para ele, 
as transformações ocorridas através dos tempos são possíveis devido aos ele-
mentos contraditórios.

Tudo em ordem até aqui? Espero que sim! A partir de um exemplo, vamos 
entender melhor a dialética. A transição entre o modo de produção FEUDAL 
para o modo de produção CAPITALISTA deixa claro este raciocínio de Marx: 

A evolução de um modo de produção para o outro ocorre 
a partir do desenvolvimento das forças produtivas e da 
luta entre as classes sociais predominantes em cada pe-
ríodo. Assim, o movimento da História possui uma base 
material, econômica e obedece a movimento dialético. 
A passagem do modo de produção feudal, para o modo 
de produção capitalista burguês, é um exemplo claro: 
“O modo de produção feudal é um fato positivo, a afir-
mação, mas já traz, dentro de si, o germe de sua própria 
negação: o desenvolvimento de suas forças produtivas 
propicia o surgimento da burguesia”. À medida que estas 
forças produtivas se desenvolvem, elas vão negando as 
relações feudais de produção e introduzindo as relações 
capitalistas de produção. A luta entre a nobreza e a bur-
guesia vai se acirrando; em um determinado ponto deste 
desenvolvimento ocorre a revolução e aparece o terceiro 
elemento mais desenvolvido, a sociedade burguesa, que 
é própria do modo de produção capitalista. É, portanto, 
a luta entre as classes que faz mover a História (NUNES; 
BERTELLO, 2003, p. 200, grifo do autor).

Então, temos a tese (sistema feudal), que é o fato positivo, ou seja, a situação 
atual, que está no poder. Com o desenvolvimento das forças produtivas, vai 
surgindo dentro do sistema atual uma negação, a antítese (a burguesia), a luta 
destes contra os senhores feudais, ou a nobreza vai se acirrando e se torna cada 
vez mais crescente. O resultado ou a síntese desta contradição, da luta entre 
a burguesia e a nobreza, dá-se num terceiro elemento (sociedade capitalista).

Do confronto entre tese e antítese surge a síntese de ambas. Esta, por sua 
vez, é a situação do momento, portanto, passa a ser uma tese, que também terá 
sua antítese, e assim por diante. Por isso, a dialética é constante.
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 Figura 2.6 Tese, síntese e antítese

SÍNTESE TESE

 ANTÍTESE SÍNTESE

SÍNTESE TESE

ANTÍTESE SÍNTESE

  Fonte: Do autor (2014).

A dialética rege-se por quatro leis ou princípios fundamentais:

1. Lei da relação: tudo está relacionado com tudo.

2. Lei da contradição: tudo tem seu contrário.

3. Lei do movimento: tudo está em movimento contínuo. 

4. Lei da mudança: tudo muda, aliás, a única permanência é a mudança.

Em sua opinião, das ideias de Karl Marx, o que ainda sobrevive nos 
dias atuais?

Questões para reflexão

 1. Por que, na teoria de Marx, a religião é o ópio do povo?

 2. O que é o ópio?

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Sociologia compreensiva e 
interpretativa 

Nesta seção estudaremos Max Weber, considerado um dos mais importantes 
pensadores modernos. Fundou a disciplina chamada Sociologia da Religião, 
fazendo um estudo comparado da história, da economia e da história das 
doutrinas religiosas. O objetivo da Sociologia, para este autor, é o sentido da 
ação humana individual que deve ser buscado pelo método da compreensão. 
Portanto, perpassaremos pelo estudo da Sociologia interpretativa.

3.1 Max Weber
Max Weber apresenta uma nova visão das bases metodológicas da Sociolo-

gia e desenvolve diversos estudos sobre a sociologia moderna. Adota-se aqui a 
segunda linha mestra explicativa, a Sociologia compreensiva ou interpretativa.

Enquanto para Émile Durkheim a ênfase da análise re-
cai na sociedade, para o sociólogo alemão Max Weber 
(1864-1920), a análise deve centrar-se nos atores e em 
suas ações. Para Weber, a sociedade não é algo exterior 
e superior aos indivíduos, como para Durkheim. Para ele, 
a sociedade pode ser compreendida a partir do conjunto 
das ações individuais reciprocamente referidas. Por isso, 
ele define como objeto da Sociologia a ação social, 
que para ele é qualquer ação que o indivíduo pratica 
orientando-se pela ação de outros (TOMAZI, 2000, p. 19).

Max Weber, sociólogo alemão, nasceu em Erfurt, na Turíngia, em 21 de 
abril de 1864. 

Segundo Giddens (2005, p. 32) “Weber não pode ser simplesmente rotu-
lado como Sociólogo; seus interesses e preocupações se estenderam através de 
muitas áreas: da Economia, do Direito, da filosofia e da História.” 

Entretanto, nas palavras do criador da Sociologia Auguste Comte, cada 
ciência depende da precedente, sem a ela se reduzir. O sociólogo deve 
conhecer o essencial de todas as disciplinas que precedem a sua. Sua es-
pecialização própria se confunde — diferentemente do que se passa para 
os outros sábios — com a totalidade do saber, ou seja, significa que o 
sociólogo é idêntico ao próprio filósofo: “especialista em generalidade”.

Questões para reflexão
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Para Weber, o objetivo da Sociologia é o sentido da ação humana individual, 
que deve ser buscado pelo método da compreensão. As suas teorias exerceram 
grandes influências sobre as Ciências Sociais a partir da década de 1920. São 
famosas suas teses a respeitos das relações do capitalismo com o protestan-
tismo, pois procurou investigar a influência das doutrinas religiosas no campo 
econômico e, em particular, na formação do espírito capitalista.

Para Weber, a sociedade não é algo exterior e superior aos indivíduos, 
como para Durkheim. Para ele, a sociedade pode ser compreendida a partir 
do conjunto das ações individuais reciprocamente referidas.

3.2 Objeto da sociologia
Weber define como objeto da Sociologia a ação social. O que é uma ação 

social? É qualquer ação praticada pelo indivíduo orientando-se pela ação de 
outros. Ao se estabelecer uma relação significativa, teremos relações sociais. 
Nem toda ação será social, mas apenas aquelas que impliquem alguma orien-
tação significativa visando outros indivíduos.

3.2.1 Um exemplo de ação social

Imaginemos dois ciclistas que andam na mesma ciclovia em sentido 
opostos — o simples choque entre eles não é uma ação social. Mas a tentativa 
de se desviarem um do outro já pode ser considerada uma ação social, uma 
vez que o ato de desviar-se para um lado já indica para o outro a intenção de 
evitar o choque, esperando uma ação semelhante como resposta. Estabelece-
-se, assim, uma relação significativa entre ambos.

A partir dessa definição, Weber afirma que podemos pensar em diferentes 
tipos de ação social, agrupando-os de acordo com o modo pelos quais os in-
divíduos orientam suas ações:

Quadro 2.4 Diferentes tipos de ação social

TRADICONAL Aquela determinada por um costume ou um hábito arraigado.

AFETIVA Aquela determinada por afetos ou estados emocionais (sentimentos).

RACIONAL COM RELAÇÃO 
A VALORES

Determinada pela crença consciente num valor considerado 
importante, independentemente do êxito desse valor na realidade 
(ética).

RACIONAL COM RELAÇÃO 
A FINS

Determinada pelo cálculo racional que estabelece fins e organiza 
os meios necessários (resultados).

Fonte: Do autor (2014).
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3.3 Conceito de ação social
A ação social orienta-se pelas ações dos outros, que podem ser ações passa-

das, presentes ou esperadas como sendo futuras, conforme demonstrado seguir:

 Vingança por um acontecimento que ocorreu no passado (ações passadas).

 Replicação por ataques presentes (ações presentes).

 Precaução diante de ataques futuros — o dinheiro seria outro exemplo de 
ação futura, pois significa um bem de troca que aceitamos por entender 
que outras pessoas também aceitarão numa troca futura (ações futuras).

O comportamento íntimo é ação social somente quando está orientado 
pelas ações de outras pessoas. O comportamento religioso não é uma ação 
social por se tratar de uma contemplação, oração solidária.

3.4 O método de Weber
Consequentemente, a concepção de método em Weber também será dife-

rente da concepção de método em Durkheim. Para Max Weber, não é possível 
a neutralidade total do cientista em relação à sociedade. Isso se explica pelas 
seguintes questões.

Primeiro, porque outros cientistas podem apresentar construções teóricas 
diferentes para explicar as formas de ações sociais que não se aplicam no 
mesmo modelo de Weber.

Segundo, porque estas mesmas formas dependem das escolhas pessoais 
que devem ser feitas visando aos aspectos da realidade que se quer explicar.

3.4.1 O método

Weber defende a existência de uma subjetividade no processo de pesquisa. 
Para entender as ações sociais, o cientista deve penetrar o universo do indivíduo 
ou indivíduos pesquisados, analisando todos os seus elementos. Apesar do seu 
enfoque no indivíduo, a sociologia weberiana procura também regularidades 
que caracterizem grupos sociais e épocas históricas.

3.5 A teoria burocrática
A racionalidade tem sido reconhecida como principal tema na obra de 

Max Weber. A origem deste pensamento em Weber se dá pela existência frágil 
e parcial das teorias clássicas e das relações humanas, que detinham uma vi-
são extremista e incompleta sobre as organizações. Portanto, Weber via uma 
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necessidade de um modelo racional que envolvesse todas as variáveis da or-
ganização, pois, com o crescimento e a complexidade cada vez maiores, das 
organizações modernas, passaram a exigir modelos mais bem definidos, ou 
seja, a burocracia se baseia na adequação dos meios aos objetivos (fins). Para 
que se obtenha o máximo de eficiência, tem-se aqui a racionalidade.

Quando identificados e comparados percebemos que há quatro tipos de 
racionalidades: prática, teórica, substantiva e formal. Mas somente a “racionali-
dade substantiva ética” introduz formas metódicas da vida. Todos os quatro tipos 
se manifestam em uma variedade de processos de racionalização orquestrados 
em todos os níveis de processo social. 

3.6 Racionalidade prática
Esta racionalidade designa todas as formas de vida que julga toda atividade 

mundana em relação a interesses puramente pragmáticos e egoístas do indiví-
duo como prática racional. Manipula ativamente as rotinas da vida diária em 
favor de um sistema de valor absoluto. A realidade é aceita da forma natural e 
os indivíduos cada vez mais precisam de cálculos mais adequados para lidar 
com as dificuldades presentes. 

A manifestação da capacidade do indivíduo para a ação racional meio-fim 
é o que dá ênfase a este tipo de racionalidade.

3.7 Racionalidade teórica
Este tipo de racionalidade envolve um domínio consciente da realidade 

através da construção de conceitos abstratos cada vez mais precisos, em vez de 
ação. De modo mais geral, todos os processos cognitivos abstratos, em todas 
as suas formas ativas ex-pansive, denotam racionalidade teórica.

De acordo com o pensamento de Weber, é grande a variedade de pensadores 
sistemáticos que praticavam este tipo de racionalidade. No início da história, 
encontramos diversos praticantes deste tipo como, por exemplo, feiticeiros, 
sacerdotes, que em seus rituais procuravam os meios abstratos para domar a 
natureza e o sobrenatural.

Com o aparecimento das religiões, diversos atores racionalizados em valores 
implícitos nas doutrinas apresentadas internamente demonstravam valores ou 
visões de mundo com explicações abrangentes para enfatizar definitivamente 
a questão do sofrimento.
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Os filósofos, em suas explicações em relação à natureza e a sociedade, de-
monstram esquemas conceituais que explicam seu funcionamento. Processos 
de racionalização teórica também podem ser realizados por juízes que inter-
pretam a visão de mundo incipiente encontrados em constituições políticas 
ou por aqueles que interpretam as teorias de alguns revolucionários, como as 
teorias de Marx. 

3.8 Racionalidade substantiva
Racionalidade substantiva, ou também material, que se move no plano ético. 

As ações surgem a partir de valores. É através desses critérios que os indivíduos 
julgam a realidade, ou seja, refere-se a padrões normativos de avaliação da 
conduta. 

3.9 Racionalidade formal
Ao contrário das demais racionalidades, esta se relaciona com as esferas 

da vida e de uma estrutura de dominação que adquiriu fronteiras específicas e 
precisas apenas com a industrialização. Incluem-se neste sentido as esferas eco-
nômicas, legais e científicas, bem como a formação burocrática de dominação. 

Apenas fazendo uma comparação à racionalidade prática que sempre indica 
uma tendência difusa para calcular e resolver problemas de rotina por meio 
de uma gama de padrões racionais de ação em referência à autointeresses 
pragmáticos. A racionalidade formal, em última análise, legitima um cálculo 
semelhante ao racional meio-fim por referência de volta para regras universal-
mente aplicadas, leis ou regulamentos. 

Processos de racionalização de longo prazo são vistos para serem enraizados 
em valores, e não em interesses. O domínio dos processos de racionalização 
práticos, teóricos e formais nas sociedades ocidentais modernas implica con-
sequências imensas para o tipo de pessoa que vive nessas sociedades.

3.9.1 Características da burocracia

 Caráter legal das normas e regulamentos: é uma organização ligada por 
normas e regulamentos.

 Caráter formal das comunicações: são registradas por escrito.

 Divisão racional do trabalho.

 Impessoalidade: relação a nível de cargos, e não de pessoas.
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 Hierarquia: cada cargo inferior deve estar sob supervisão do cargo auto-
maticamente superior.

 Rotina: o funcionário deve fazer o que a burocracia manda; não tem 
autonomia. 

 Meritocracia: a escolha das pessoas é baseada no mérito e na competência 
técnica.

 Especialização da administração: separação entre propriedade e 
administração.

 Profissionalização.

 Previsibilidade: prever as ações através das normas. 

3.9.2 Disfunções da burocracia

A parte negativa da burocracia está na internalização das regras, ou seja, 
as normas passam de “meios para fins”; significa dizer que esquecem que a 
previsibilidade é uma das características mais racionais de qualquer atividade. 
A organização e seus colaboradores se apoiam no excesso de formalismo; nesse 
sentido, tem-se a necessidade de formalizar e documentar todas as comuni-
cações. Essas atitudes são demonstradas por instituições que constantemente 
apresentam uma resistência de mudanças. Os funcionários se conhecem pelos 
cargos que ocupam e não pela pessoa em si. Um dos grandes problemas que 
ocorrem na burocracia está nas decisões a serem tomadas, que partem do cargo 
mais alto independente do conhecimento que este possui sobre o assunto. Há 
uma conformidade fora da normalidade às rotinas e dá-se ênfase à exibição 
de poderes de autoridade. Nesse contexto, por muitas vezes os colaboradores 
encontram dificuldades com os clientes, pois o funcionário está voltado para 
o interior da organização. Em outras palavras, a burocracia não leva em conta 
a organização informal nem a variedade humana. 

 1. Como é a sociedade para Weber?

 2. Comente sobre o objeto de Sociologia para Weber.

Atividades de aprendizagem
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Todas as teorias são importantes e relevantes para o surgimento de novas 
ideias, novas reflexões. 

Com relação ao pensamento sociológico, temos três linhas mestras 
explicativas. A Sociologia Positiva, com Auguste Conte e Émile Durkheim, 
a Sociologia dialética, com Karl Marx, e a Sociologia Compreensiva ou 
interpretativa, com Max Weber. 

Todas as teorias são importantes e relevantes para o surgimento de 
novas ideias, novas reflexões. 

Com relação ao pensamento sociológico temos três linhas mestras 
explicativas. A Sociologia Positiva com Auguste Conte e Emile Durkheim, 
a Sociologia dialética com Karl Marx e a Sociologia Compreensiva ou 
interpretativa. 

No caso dos positivistas, já foi um avanço a forma empírica de ver 
e analisar as coisas com relação à forma anterior, em que o mundo era 
desconhecido e tudo se direcionava para a compreensão através do ima-
ginário, da ilusão, da utopia. A ênfase na teoria positiva é a observação. Já 
para Weber, não basta a observação, temos de interpretar e compreender 
a realidade observada. Em Karl Marx, não basta a observação nem a inter-
pretação, mas, sim, a transformação. Na Tese XI, Marx escreve que “[...] os 
filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; o que 
importa é transformá-lo” (MARX; ENGELS, 1996, p. 14, grifos do autor), 
ou seja, devemos relacionar com o mundo enquanto objeto de sua ação 
através de uma prática que busque a transformação.

Fique ligado!

É importante entender os caminhos percorridos para o surgimento da 
Sociologia, desde o seu processo de formação até a sua consolidação, 
para compreender o verdadeiro papel dessa ciência. 

Para concluir o estudo da unidade
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Os acontecimentos decorrentes da revolução Industrial e Francesa, e 
todos os eventos referentes às grandes transformações do século XV, pro-
piciam compreender com mais precisão os inúmeros problemas sociais.

Dessa maneira, os estudos das sociedades pré-capitalistas, os sistemas 
de produção da época, as grandes revoluções, fazem-se necessários para 
uma melhor compreensão desta unidade. Auguste Comte, Durkheim, Max 
Weber e Karl Marx, todos têm a sua importância na reflexão da forma 
como vemos o mundo hoje. Ainda que cada um tenha uma concepção 
diferente, todas as formas de pensamento foram o motor que fez emergir 
e incentivar uma nova ideia. Pois, naturalmente, toda ideia deve partir de 
algum lugar, de algo que tenha feito repensar.

 1. Das linhas mestras explicativas da Sociologia, temos:

I. A Sociologia positiva, iniciada por Auguste Comte — criou o 
temo “Sociologia”.

II. A Sociologia Positiva de Émile Durkheim, este fez da sociologia 
uma ciência científica. 

III. Da escola alemã, temos, ainda, a sociologia compreensiva em 
Max Weber.

IV. A Sociologia dialética nas obras de Karl Marx.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) A afirmativa I está correta, e a II, incorreta.

b) A afirmativa II está correta, e a III, incorreta.

c) A afirmativa III está correta, e a IV, incorreta.

d) As afirmativas I e III estão incorretas.

e) As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.

 2. No processo de constituição da Sociologia na Europa, temos:

I. Formação.

II. Sistematização.

Atividades de aprendizagem da unidade
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III. Consolidação.

IV. Organização.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) A afirmativa I está correta, e a II, incorreta.

b) A afirmativa II está correta, e a III, incorreta.

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

d) A afirmativa III está incorreta, e a IV, correta.

e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

 3. A fase pré-capitalista foi essencial para a ciência _______________, 
chamada assim inicialmente por Auguste Comte, mas passou a 
ser chamada de Sociologia.

a) Sociologia.

b) Física Social.

c) Matemática Social.

d) Sociedade.

e) Solidariedade.

 4. Quando Durkheim diz que a sociedade deve ser estudada como 
“coisa”, pode-se entender que:

I. O que Durkheim (1973) quer dizer é que o sociólogo deve agir 
à semelhança de seus colegas que pesquisam a natureza, como 
biólogos e físicos, por exemplo.

II. Que os objetos de estudo estão fora das mentes dos pesquisa-
dores, ou seja, tendo, portanto, uma existência independente 
do pensamento do ser humano e do pesquisador.

III. Sendo o fato social considerado “coisa”, o sociólogo deve afas-
tar-se das prenoções, ou seja, deixar de lado seus preconceitos 
ideológicos, morais e religiosos e filosóficos.

IV. O que significa que a ciência deve ser neutra para que seus re-
sultados não sejam contaminados pela opinião pessoal daquele 
que está fazendo a investigação.
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Assinale a alternativa CORRETA:

a) A afirmativa I está correta, e a II, incorreta.

b) A afirmativa II está correta, e a III, incorreta. 

c) A afirmativa III está correta, e a IV, incorreta.

d) As afirmativas I e III estão incorretas.

e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

 5. De acordo com as teorias de Marx, analise as afirmativas a seguir:

I. Para Marx, a religião era usada contra o proletariado e a favor 
da burguesia.

II. Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma 
pessoa ou de um grupo de indivíduos.

III. Alienação é a condição psicossociológica de perda da identi-
dade individual ou coletiva decorrente de uma situação global 
de falta de autonomia.

IV. Percebe-se, na teoria marxista, que o objetivo principal é a 
transformação da realidade.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) A afirmativa I está correta, e a II, incorreta.

b) A afirmativa II está correta, e a III, incorreta.

c) A afirmativa III está correta, e a IV, incorreta.

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

e) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.
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Sociologia e
realidade social

Unidade 3

Pedro Fernandes Leite da Luz

Katja Junqueira Bohmann

 Seção 1: A sociedade atual e a reflexão sobre ela

Nesta seção, aprenderemos as críticas e a análise de 
Karl Marx ao sistema capitalista e algumas reflexões 
atuais acerca desse modo de produção. 

 Seção 2: Problemas atuais da realidade social

Nesta seção, veremos os problemas colocados por 
nosso tempo e que nos afetam diretamente na visão 
dos mais relevantes sociólogos contemporâneos.

Objetivos de aprendizagem:
  Levar você, estudante, à compreensão da sociedade capitalista e 
suas contradições inerentes.

  Instrumentá-lo com as concepções contemporâneas do saber 
sociológico.

  Torná-lo capaz de perceber a relação entre a lógica do sistema capi-
talista e os problemas sociais gerados por esse modo de produção.

  Capacitá-lo a refletir criticamente acerca dos problemas da sociedade 
contemporânea.

  Instrumentalizá-lo com o conhecimento sociológico para a propo-
sição de soluções aos problemas apontados.
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Introdução ao estudo

Prezado acadêmico, bem-vindo à Unidade 3 de seu Caderno de Estudos. 
Esperamos que o conhecimento aqui disponibilizado lhe seja de proveito tanto 
em sua vida profissional quanto pessoal. 

Nesta unidade, contemplaremos a relação que se apresenta entre a So-
ciologia, enquanto disciplina científica, e a realidade social na qual estamos 
inseridos, e sobre a qual refletimos e procuramos transformar na construção 
de uma sociedade mais justa e equânime.

Estamos confiantes de que o saber sociológico não só fará parte da vivência 
de sua profissão, como também o ajudará, enquanto cidadão e indivíduo, a se 
posicionar face aos dilemas e problemas da vida atual.

Para isso, procuraremos embasá-lo a partir da perspectiva da Sociologia, 
na compreensão das contradições da sociedade capitalista em sua fase pre-
sente. Também será nossa preocupação familiarizá-lo com o estado atual do 
fazer sociológico e levá-lo a refletir, tendo por base a Sociologia, a respeito de 
questões fundamentais da sociedade contemporânea.

Será, pois, do escopo de nossa investigação um olhar sobre os padrões atuais 
de consumo e suas características, bem como a questão da sustentabilidade, 
da desigualdade social, da diversidade cultural, da globalização, da indústria 
cultural e da sociedade de informação e conhecimento.

Para tal, organizamos nossa unidade em duas seções. Na primeira, caracteri-
zaremos a sociedade capitalista atual, expondo suas contradições, e discorrere-
mos acerca do estado atual da prática e teoria sociológicas. Na segunda seção, 
trataremos daquelas questões que fazem parte de nossa realidade social e que 
afetam a todos.

Seção 1 A sociedade atual e a reflexão  
sobre ela 

Caro acadêmico, temos certeza de que sua caminhada neste aprendizado 
lhe será prazerosa e proveitosa. Para tal, contamos com seu interesse neste sa-
ber e com sua vontade de crescer profissionalmente e enquanto pessoa. Nesta 
primeira seção, analisaremos a sociedade capitalista a partir de seus traços 
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distintivos e nos deteremos sobre as visões atuais da Sociologia em relação ao 
nosso tempo e à nossa vida social.

Neste momento de seu aprendizado, você, acadêmico, saberia dizer 
quais os principais dilemas de nosso tempo?

Questões para reflexão

1.1 A sociedade capitalista e suas contradições
Todos vivemos, nascemos em determinado lugar, em determinado tempo 

histórico e, principalmente, em dada sociedade. 

Uma das maneiras pela qual caracterizamos a sociedade na qual nascemos 
e vivemos é a partir de seu modo de produção.

Compreendemos modo de produção como a maneira através da qual uma 
coletividade transforma a natureza na produção dos bens e serviços de que 
necessita, bem como a forma pela qual a mesma organiza essa produção e 
distribuição dos produtos que dela resulta. 

Modo de produção, nesse caso, dentro da perspectiva sociológica e eco-
nômica, seria a organização socioeconômica própria de determinado tempo 
histórico, em que estão presentes a força produtiva (notadamente o trabalho 
humano) e os diferentes meios de produção (todos os elementos necessários 
à produção, como ferramentas, máquinas, terra etc.) que, juntos, engendram 
as relações de produção, isto é, a maneira com que nós, seres humanos, nos 
relacionamos no trabalho e na produção e distribuição dos bens que necessi-
tamos para a nossa vida material. 

Todo modo de produção (a partir do original, chamado modo de produção 
de coleta e caça) é, dessa forma, produto do processo histórico da humanidade 
e fruto das escolhas que fizemos no passado, sendo resultado dos embates entre 
os diferentes interesses dos diversos membros da sociedade.

Marx vê na luta de classes — o conflito inerente entre as classes antagônicas 
que constituem uma dada sociedade — o motor da História.
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Compreendendo a História a partir das condições materiais dos indivíduos 
que compõem a sociedade, e vendo estes como produto das relações sociais 
determinadas pela maneira concreta pela qual os seres humanos transformam 
a natureza através do trabalho e produzem os meios necessários para sua 
reprodução, Marx desenvolve uma perspectiva chamada de Materialismo 
Histórico.

A este conceito articula-se o postulado básico do pensamento marxista, que 
consiste no determinismo econômico, pelo qual decorre serem as condições 
econômicas que determinam a estrutura das transformações sociais que levam 
às mudanças na sociedade.

Como vimos em Marx, as relações sociais produzem os seres humanos; 
entretanto, são determinadas pelos modos de produção. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2006, p. 47-48), em Marx há a ideia de 
que, procurando satisfazer suas necessidades, os indivíduos agem e transfor-
mam o meio natural, criando nesse processo relações técnicas de produção. 
Entretanto, ao fazerem isso, não estão isolados. Ao produzirem, distribuírem 
e consumirem os bens que necessitam, os indivíduos relacionam-se uns com 
os outros, o que origina as relações de produção. Tomadas em seu conjunto, e 
vistas como um sistema estruturante, as relações de produção levam à constitui-
ção de um modo de produção. Desenvolvendo relações técnicas de produção 
através do processo de trabalho (que congrega a força humana, as ferramentas 
e as máquinas), os indivíduos dão origem a forças produtivas. Estas, por sua 
vez, engendram um sistema de produção específico, uma configuração pró-
pria do sistema de distribuição, circulação e consumo dos bens. O sistema de 
produção, por seu turno, resulta em uma divisão de trabalho, que no sistema 
capitalista seria entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. 
O choque e antagonismo entre as forças produtivas e os proprietários dos meios 
de produção determinariam, assim, a mudança social.

Atualmente, o modo de produção hegemônico da humanidade é chamado 
modo de produção capitalista.

O mesmo apresenta-se como resultado das transformações sociais e eco-
nômicas que se deram na Europa ocidental, ao final da Idade Média e com o 
impacto que teve no modo de produção feudal a expansão mercantil entre os 
séculos XVI e XVIII.
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Figura 3.1 Imagem de um feudo

Fonte: Musée Condé, Chantilly, France (2014).

No processo de sua formação, o sistema capitalista provocou a subordinação 
da produção agrária, as diretrizes e as necessidades da indústria e do comércio, 
que haviam se tornado fundamentais a partir da expansão, em nível mundial, 
da atividade mercantil. Dessa forma, o início da acumulação do capital se dá 
com a cisão entre as atividades agrárias e manufatureiras (COSTA, 2005, p. 191).

Para que o capitalismo se consolidasse foi preciso, inicialmente, que se 
constituíssem, de um lado aqueles que detêm o capital e os meios de produção 
e que podem, portanto, comprar o trabalho de outrem, e, de outro, os traba-
lhadores livres, que vendem ao capitalista sua força de trabalho.

Esse processo iniciou-se com o cercamento dos campos e o fim das áreas 
comunais, o que levou à expulsão de milhares de trabalhadores, privados dos 
campos, e à sua migração para as cidades, onde poderiam, então, vender sua 
força de trabalho.

Com isso, logo se dá o declínio da produção doméstica em que o artesão 
era dono dos meios de produção e da matéria-prima, e a constituição da indús-
tria manufatureira de caráter capitalista, em que o trabalhador produz para os 
donos dos meios de produção, mediante remuneração (COSTA, 2005, p. 192).
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Com o tempo, dá-se a separação e subordinação da produção agrícola em 
relação à manufatureira e o declínio do valor associado aos produtos agrícolas 
e a valorização das mercadorias manufaturadas.

A partir da segunda metade do século XVIII (por volta de 1760), começa, 
então, um processo que se estenderia até a primeira metade do século XIX (em 
torno de 1820 a 1840), no qual a produção manufatureira transforma-se em 
produção fabril; é o período que chamamos de Revolução Industrial.

Marca esse tempo uma série de inovações tecnológicas que acabariam 
pondo um fim na produção artesanal em favor das fábricas. Notadamente, ci-
taríamos a introdução de máquinas no processo produtivo, o desenvolvimento 
de ferramentas, o aproveitamento do carvão para a geração de energia, bem 
como a descoberta de novos produtos químicos, entre outros avanços.

Figura 3.2 A introdução de máquinas no processo produtivo

Fonte:  Oleg Golovnev/Shutterstock (2014).

Esses fatos desencadeariam uma profunda mudança, nunca antes vista, na 
vida cotidiana das pessoas, levando o trabalhador a perder o controle do pro-
cesso produtivo, a posse dos meios necessários à produção, como a matéria-
-prima e as ferramentas, bem como sobre o produto final e o lucro propiciado.

Assim, o trabalhador se vê constrangido e limitado a vender sua força de 
trabalho aos donos dos meios de produção, a saber, o empresário capitalista.

Neste momento, você, acadêmico, saberia dizer qual a contradição funda-
mental do sistema capitalista?
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Certamente, você notou que a partir daí a sociedade se vê marcada pela 
divisão entre aqueles que detêm os meios de produção, os capitalistas ou 
burgueses, e aqueles que não detêm os meios de produção, os trabalhadores 
ou proletários.

Esta é a primeira contradição do capitalismo, que é inerente ao sistema, a 
divisão da sociedade em classes antagônicas, os burgueses e os proletários, 
que têm interesses diversos. 

Figura 3.3 O capitalista e os trabalhadores

Fonte: Gow27/Shutterstock (2014).

Uma vez que, como bem determinou Karl Marx, o lucro do capitalista está 
na exploração do sobretrabalho (ou mais-valia), isto é, em pagar ao trabalha-
dor menos do que vale socialmente o seu trabalho, o interesse dos burgueses 
é sempre remunerar o mínimo possível o trabalhador; este, por sua vez, tendo 
em vista que só lhe resta vender sua força de trabalho para a sobrevivência, vê 
seu interesse primordial no aumento de salário. 

sociologia_BOOK.indb   93 7/14/14   11:52 AM



94 S O C I O L O G I A

Então, acadêmico, deu para perceber a grande contradição do sistema 
capitalista?

Como você notou, o sistema capitalista engendra uma divisão na sociedade 
entre as duas classes principais dele constitutivas.

Entretanto, embora seja a principal, essa não é a única contradição do 
sistema capitalista, de fato. Hoje, devido ao aparato de controle ideológico da 
sociedade, o conflito entre as classes sociais não apresenta mais o potencial 
disruptivo que os pensadores clássicos, notadamente Marx, previam.

Atualmente, a contradição do capitalismo que mais ameaça esse modo de 
produção é entre o próprio sistema e a natureza. 

O atual padrão de consumo da sociedade, imposto às pessoas pelo capita-
lismo, baseia-se presentemente no consumo de massa, e não é sustentável. Isso 
quer dizer que os recursos naturais estão se esgotando em uma taxa superior 
à sua capacidade de reposição pela natureza.

Em médio prazo, isso coloca em risco não só o sistema capitalista, mas a 
própria vida no planeta, o que caracteriza esse modo de produção como anti-
vida, como bem o disse Leonardo Boff.

Leonardo Boff nasceu em Concórdia, Santa Catarina, aos 14 de dezembro de 1938. Ingressou 
na Ordem dos Frades Menores, franciscanos, em 1959. Doutorou-se em Teologia e Filosofia na 
Universidade de Munique-Alemanha, em 1970. Em 8 de Dezembro de 2001, foi agraciado com 
o prêmio Nobel alternativo em Estocolmo (Right Livelihood Award).

Para saber mais

1.2 A sociologia contemporânea 
Como podemos compreender a relação entre a Sociologia e o capitalismo?

Entre todas as ciências sociais, a Sociologia, que pretende estudar o ser 
humano e os fenômenos socioculturais como um todo, é a que mais deve seu 
projeto à modernidade.

Entendemos a modernidade, aqui, como o resultado das transformações so-
ciais, políticas, econômicas e culturais que se configuram a partir do século XVII, 
e que levaram, entre outras características, da sociedade moderna à confiança 
na razão e na experiência, à instituição da economia de mercado e à ideia de 
indivíduo livre, autônomo, autocontrolado e reflexivo, próprias de nós atualmente.
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Propondo-se ser o conhecimento objetivo da realidade social e fundando-
-se na análise da sociedade sob a dupla perspectiva de compreendê-la como 
uma totalidade que está acima dos indivíduos e quais seus efeitos sobre eles, 
tendo que explicar a tensão no indivíduo que há no fato do corpo social e, ao 
mesmo tempo, constrangê-lo e formá-lo, a Sociologia é resultado do processo 
de crescente racionalização e positivação do mundo.

Esse processo é constitutivo da própria ciência que a levou a ser o discurso 
dominante da sociedade moderna.

Relaciona-se o mesmo ao projeto dos filósofos iluministas que, apesar da 
heterogeneidade dos pensadores que contribuíram neste movimento cultural 
do século XVIII, tinham em comum a confiança na razão como capaz de 
solucionar os problemas da existência e da vida prática, e desta forma poder 
conhecer a realidade e nela intervir para o bem comum.

Figura 3.4 Filósofos iluministas

John Locke RousseauVoltaire Montesquieu

Fonte: Shutterstock (2014).

Liga-se ainda esse ao mito do progresso, produto do sucesso das ciências 
exatas (especialmente nos ramos da química, física, matemática e engenharia) 
durante a Revolução Industrial, que levou à noção de valorização do método 
científico, baseado em fatos e na experiência, e na sua quase sacralização no 
século XIX.

Estando seus primeiros teóricos comprometidos com o processo de cres-
cente racionalização e positivação do mundo de que falávamos, e sendo um 
ramo tardio da ciência, a Sociologia começa a ocupar os espaços acadêmicos 
quando o capitalismo é já uma realidade e a burguesia está consolidada como 
classe dominante, impondo sua ideologia, o discurso científico.
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Inicialmente, a disciplina atendia às demandas da ordem estabelecida pelo 
Estado moderno, propondo modelos teóricos que permitiam a promoção de 
uma engenharia social voltada para o controle e imposição das normas sociais 
aos cidadãos.

Por outro lado, ao expor a artificialidade e arbitrariedade das instituições so-
ciais, que o status quo proclama serem objetivamente necessárias e racionais, a 
Sociologia, relativizando a ordem social, abre espaço para o pensamento crítico.

De fato, as correntes contemporâneas da Sociologia têm se mostrado críticas, 
não só da sociedade atual, como também do tipo de racionalidade que a gerou.

Está na hora, caro estudante, de traçarmos um panorama do pensamento 
sociológico de nosso tempo, vendo suas contribuições específicas à compreen-
são do modo de produção capitalista e suas contradições, tais como as mesmas 
se apresentam na atualidade.

Após as duas grandes guerras mundiais, novos temas vêm à baila no dis-
curso sociológico. A sociologia volta-se, então, para a reflexão a respeito das 
questões referentes ao controle da violência, dos diversos movimentos sociais 
e da integração da sociedade. Isso a levou a abandonar grandes modelos e 
análises de caráter universal, para se dedicar à construção de teorias de médio 
alcance, que dessem conta de problemas específicos (COSTA, 2005, p. 197).

Vê-se, também, uma tendência maior à interdisciplinaridade, com as pes-
quisas passando a incorporar contribuições teóricas advindas de outros campos 
do saber, notadamente da psicologia social, da psicanálise e da linguística, o 
que acabou por aproximar mais a Sociologia das ciências humanas, abando-
nando o modelo positivista que a pretendia entre as ciências exatas e biológicas 
(COSTA, 2005, p. 265).

Uma das características marcantes da Sociologia na atualidade está no apro-
fundamento da reflexão a respeito de uma dicotomia clássica do pensamento 
sociológico: a relação entre o indivíduo e a sociedade.

É quando se abandona a perspectiva durkheimiana de ver a sociedade 
enquanto entidade independente dos indivíduos que a compõem e também a 
visão marxista que pensa antes em termos de classe social do que do indivíduo. 

O foco volta-se, assim, para a análise da dimensão simbólica do discurso, 
como maneira de, através da investigação das motivações dos indivíduos, revelar 
a sua realidade social. Isso teve como implicação uma redução nos recortes 
metodológicos e uma atenção voltada para pesquisas pontuais (COSTA, 2005, 
p. 267).
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Prezado acadêmico, agora é o momento de aprofundarmos nosso conhe-
cimento a respeito das principais escolas de pensamento sociológico atual.

Inicialmente, voltemos nosso olhar para a chamada Escola de Chicago. 

Na sociologia, a Escola de Chicago refere-se à primeira importante tentativa de estudo dos centros 
urbanos, combinando conceitos teóricos e pesquisa de campo de caráter etnográfico.

Para saber mais

Os maiores representantes dessa escola são William I. Thomas, Florian 
Znaniecki, Robert E. Park, Louis Wirth, Ernest Burgess, Everett Hughes e Robert 
McKenzie. Da década de 1920 à decada de 1930, a sociologia urbana foi quase 
sinônimo de Escola de Chicago.

A Escola de Chicago inicia um processo que aborda os estudos em antropo-
logia urbana, em que o “outro” torna-se o “próximo”. Tendo no meio urbano seu 
foco de análise principal, desencadeia os estudos relacionados ao surgimento 
de favelas, à proliferação do crime e da violência e ao aumento populacional, 
tão marcantes no início do século XX (ESCOLA..., 2014).

No início do século XX, os EUA haviam recebido um grande número de 
imigrantes europeus de diferentes países e com origens culturais distintas, que 
passaram a ocupar determinadas regiões dos grandes centros urbanos nascentes.

As cidades americanas logo viram surgir vizinhanças onde habitavam ma-
joritariamente pessoas com a mesma origem étnica e cultural. Nesses espaços, 
dava-se uma socialização intensa, mas o mesmo era incapaz, em alguns casos, 
de cercear o comportamento inapropriado e até criminoso entre os jovens 
distantes de sua origem. 

O processo de industrialização na América do Norte também gerava per-
turbações sociais e conflitos, que muitas vezes tinham uma feição racial e 
étnica, opondo os diferentes grupos que compunham a sociedade americana 
no período.

Os afrodescendentes que se apresentavam marginalizados e excluídos em 
razão do preconceito racial também se mostravam como fonte de intranquili-
dade social em face de sociedade que os rejeitava.

Todos esses problemas sociais eram tratados como caso de polícia, gerando 
violência e tensão na sociedade que se via sem meios de minimizar de forma 
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duradoura, pela ação social, os distúrbios que se produziam (COSTA, 2005, 
p. 267-268).

É neste quadro que surge a produção teórica da Sociologia desenvolvida na 
Universidade de Chicago, como uma tentativa de encontrar soluções para os 
diferentes conflitos sociais que ocorriam no espaço urbano de então. 

Figura 3.6 O prédio da Universidade de Chicago

Fonte:   Peter Spirer/123RF (2014).

O foco estava nos estudos centrados na cidade. Estes tinham um caráter 
pragmático e empirista e centravam-se em problemas específicos. Destacam-se 
nesta linha as pesquisas de John Deweye e as de Georg Simmel, com este último 
procurando revelar as motivações, movimentos e ritmos da cidade, tentando 
entender seu “estado de espírito”.

Uma das correntes teóricas que se destaca na análise destas questões é 
aquela denominada “interacionismo simbólico”, cujo maior representante seria 
George Herbert Mead. 

Essa perspectiva deixa de lado uma visão sistêmica (própria da Sociologia 
em seu período clássico), procurando destacar o aspecto simbólico e subjetivo 
da ação social. 

Desta forma, esta se volta para uma aproximação mais interpretativa, sim-
bólica e subjetiva do comportamento do ser humano.

sociologia_BOOK.indb   98 7/14/14   11:52 AM



S o c i o l o g i a  e  r e a l i d a d e  s o c i a l  99

As pesquisas realizadas dentro desta teoria, desenvolvida em grande parte 
por Simmel e Mead, tinham um viés empirista, lançando mão de diversas 
técnicas, como testemunhos orais, correspondências, entrevistas, análises de 
documentos e outras abordagens no nível da comunicação, como conversação 
e como linguagem.

Em um segundo momento, com Robert Merton e Talcott Parsons, procura-
-se recuperar o conceito de anomia, proposto incialmente por Durkheim, no 
entendimento dos processos sociais nos quais o conflito predomina sobre 
a coesão e o consenso social, quadro que se verificava então na cidade de 
Chicago, que apresentava altas taxas de criminalidade.

Também se destacam os estudos conduzidos por W. Thomas e F. Znaniecki 
acerca da delinquência e da marginalidade, bem como pesquisas que versa-
vam sobre os processo de assimilação e marginalização dos diferentes grupos 
urbanos em relação a cidade. 

Procurava-se, na época, dar conta das questões relativas à integração do 
imigrante na sociedade americana e às possibilidades do Estado promover uma 
intervenção social quanto a estes problemas.

Tendo por base o empirismo e procurando incorporar diferentes metodolo-
gias de pesquisa, esses pesquisadores construíram uma base analítica fundada 
na crença de que os processos sociais revelam a percepção do sociólogo que 
os aborde dentro de um viés investigador (COSTA, 2005, p. 269).

Os trabalhos realizados dentro desta perspectiva concretizavam-se em rela-
tórios detalhados e propostas executáveis de intervenção na realidade social de 
forma a implementar maneiras eficazes de controle e fiscalização da sociedade, 
bem como propostas socioeducativas que foram realmente levadas a cabo.

As principais contribuições da escola de Chicago estariam, assim, na 
perspectiva etnográfica da realidade social e no peso dado aos detalhes do 
cotidiano e dos processos simbólicos, produzindo uma abordagem conhecida 
como microssociológica (COSTA, 2005, p. 269-270).

Outra escola de pensamento sociológico contemporânea é a Escola de 
Frankfurt. Voltemos, caro acadêmico, nossa atenção a esta agora.
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Figura 3.8 O prédio do Instituto de Pesquisa Social da Escola de Frankfurt

Fonte:   Thomas Becker/123RF (2014).

Em 1923, e funcionando desde 1924 em um prédio próprio, vinculado à 
Universidade de Frankfurt, mas mantendo autonomia financeira e acadêmica em 
relação a esta, dedicando-se inteira e exclusivamente à reflexão e à pesquisa, 
aparece o Instituto de Pesquisa Social.

Quando Horkheimer assume a presidência do Instituto de Pesquisa Social 
este passa a se constituir realmente enquanto centro de pesquisa e dedica-se a 
proceder a uma análise crítica dos problemas do modo de produção capitalista, 
privilegiando seu olhar sobre a superestrutura da sociedade, especialmente o 
seu componente ideológico.

Figura 3.9 Horkheimer quando assumiu a presidência do Instituto

Fonte: Fred Stein Archive/Archive Photos/Getty Images (2014).
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Com esse objetivo, Horkheimer logrou aglutinar em torno de si, no Ins-
tituto de Pesquisa Social, pensadores como Pollock (cofundador do Instituto 
de Pesquisa Social, sociólogo e economista alemão que viveu de 1894 a 
1970), Wittfogel (historiador e sociólogo alemão que viveu de 1896 a 1988), 
Fromm (filósofo, sociólogo e psicanalista alemão que viveu entre 1900 e 
1980), Gumperz, Adorno, Marcuse, Benjamim (filósofo e sociólogo alemão 
que viveu de 1892 a 1943) e outros. 

Nessa sua primeira fase, de criação e consolidação, o Instituto é marcado 
pela filosofia de Horkheimer e se inspirava fortemente na visão de Reich (mé-
dico que havia sido aluno de Freud e que viveu de 1897 a 1957) e Fromm, que 
haviam procurado conciliar a teoria freudiana com a marxista.

A produção intelectual dos membros do Instituto incluía diversos estudos, 
nos quais se procurava conciliar a pesquisa empírica com os avanços teóricos 
propostos então. Entre as obras mais significativas e importantes deste período 
está o Studien über Autorität und Familie (Estudos sobre autoridade e família), 
que se realizou sob a coordenação de Horkheimer e Fromm em vários países 
da Europa.

A obra constituía-se em uma análise empiricamente orientada acerca da 
estrutura da personalidade da classe operária europeia, classe esta que, de 
acordo com os pensadores do Instituto, havia perdido a consciência de sua 
missão histórica e teria se submetido a maneiras de exploração e dominação 
que se mostravam totalmente avessas à sua necessidade de emancipação po-
lítica, social e econômica.

Desse mesmo período data um ensaio de Horkheimer, de natureza histórica 
e psicológica, no qual o então diretor do Instituto refletia sobre como integrar 
na pesquisa análises acerca da produção capitalista, do nível macroteórico, 
portanto, com o estudo do indivíduo sexualmente reprimido, do nível micro, 
através da mediação imposta pela estrutura familiar, de caráter autoritário.

Com Horkheimer, portanto, o interesse do Instituto está em realizar uma 
análise teórica do por que a classe operária não haver assumido seu destino 
histórico de classe revolucionária, procurando explicar este fato a partir da 
conjunção específica entre a macroestrutura capitalista e as microestruturas 
da família proletária e burguesa.

Em 1933, com a revista já sendo editada em Paris, Horkheimer consegue 
transferir as atividades do Instituto para Genebra. Esse passa a funcionar então 
sob o nome de Société Internationale de Recherches Sociales, congregando 
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tanto Horkheimer quanto Pollock, Tillich (filósofo que havia sido orientador da 
tese de Adorno e que viveu de 1886 a 1965), Fromm e outros.

No ano seguinte, com o apoio de Nikolas Murray, diretor da Universidade 
de Columbia em Nova York, Horkheimer negocia a transferência do Instituto 
para Nova Iorque, assegurando sua vinculação àquela universidade, mantendo 
ainda sua autonomia financeira.

Durante esse tempo em que funcionou nos Estados Unidos, graças ao fi-
nanciamento da família Weil, o Instituto teve sucesso em conceder acima de 
50 bolsas de pesquisa e estudo para diversos intelectuais e judeus perseguidos 
pelo regime nazista no continente europeu. 

Em 1940, Horkheimer e Adorno mudam-se para a Costa Oeste, passando 
a residir na Califórnia. 

Àquela época, Erich Fromm, pensador seminal do Instituto, havia se in-
compatibilizado com ele e seguia por outros caminhos. Marcuse, que havia 
colaborado com a revista do Instituto desde os primeiros números e durante 
o período de emigração até então, se afasta, passando a trabalhar no Office 
of Strategic Services, o serviço de inteligência americano durante a Segunda 
Guerra Mundial, no qual permanece até 1952, quando este já havia se trans-
formado na Central Intelligence Agency (a famosa CIA). Durante esse período, 
ele nada publica. 

A revista do Instituto seria publicada em alemão, no exílio, até 1940. Em 
1941, publica seu último número, este agora em inglês.

Em 1946 (após o término da Segunda Guerra Mundial, portanto), Horkheimer 
recebe o convite da Prefeitura Municipal de Frankfurt para retornar a esta cidade, 
acompanhado de todos os membros do Instituto que assim o quisessem. 

Dois anos depois, em 1948, Horkheimer finalmente toma a decisão de re-
tornar à Alemanha (agora liberada do nazismo, mas destruída pela guerra da qual 
havia saído perdedora) com o intuito de estabelecer as negociações para sua volta 
a esta cidade. Surpreendido pelo caloroso acolhimento, Horkheimer concorda 
com a transferência do Instituto, o que se efetivaria concretamente em 1950.

Durante o período em que funcionou no exílio, a revista do Instituto pu-
blica uma série de artigos que foram fundamentais à criação da Teoria Crítica, 
que deve muito também a duas obras destinadas a se constituir um marco da 
pesquisa e teorização em Sociologia. Uma foi The authoritarian personality, 
obra coletiva realizada por pesquisadores alemães e norte-americanos: tratava-
-se de uma pesquisa empírica destinada a fundamentar a teoria, e a outra foi 
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uma coletânea de ensaios críticos, escritos em colaboração por Horkheimer e 
Adorno e denominados A dialética do esclarecimento.

Nessa fase, a produção teórica do Instituto reflete o impacto que sofreram 
os intelectuais alemães com a cultura americana, tida como expressão maior da 
democracia de massa e do capitalismo moderno. A preocupação de Horkheimer 
era, então, preservar a reflexão dialética da sociedade em face de uma tendên-
cia crescente ao positivismo e ao empirismo que se via à época nas ciências 
sociais. A partir desta perspectiva, Horkheimer fundamenta a Teoria Crítica em 
seu ensaio A teoria crítica e a teoria tradicional. 

Já Adorno, durante este período, volta sua atenção à construção de um 
modelo marxista para uma sociologia da música, dedicando-se a analisar mani-
festações musicais modernas inseridas na sociedade de consumo, como o jazz 
e os musicais do teatro e do cinema, o rádio e os discos produzidos em massa.

Na obra referida anteriormente, The authoritarian personality, pesquisadores 
empíricos, filósofos, psicólogos e psicanalistas que colaboraram com ela esta-
vam refletindo acerca das interações estabelecidas entre a dinâmica psíquica do 
indivíduo e as condições políticas e sociais da sociedade na qual estes estavam 
inseridos, pedra de toque da Teoria Crítica e tema extremamente grato a esta. 

É nítida neste trabalho a influência da reflexão do primeiro período do 
Instituto, quando Horkheimer e Fromm haviam escrito Studien über Autorität 
und Familie, muito embora em A personalidade autoritária se note uma maior 
sofisticação empírica e metodológica e uma originalidade própria do contexto 
cultural que se pesquisava então. 

Em A personalidade autoritária o teórico encarregado por interpretar e teo-
rizar os dados coletados (que no Studien über Autorität und Familie, realizado 
na Europa na década de 1930, havia sido Horkheimer e Fromm) foi Adorno. 

Adorno, em A personalidade autoritária, teve a capacidade de teorizar de 
maneira totalmente original um material de caráter exclusivamente empírico e 
inserido no contexto americano, conseguindo ainda assim manejar uma unidade 
teórica entre os dois trabalhos (Studien über Autorität und Familie e A perso-
nalidade autoritária), sob a orientação do pensamento marxista, incorporado 
das contribuições de Freud.

Embora refine certos conceitos anteriormente elaborados por Reich e por 
Fromm, Adorno vê a personalidade do indivíduo como “[...] uma instância 
entre a base econômica com a ideologia das sociedades capitalistas modernas” 
(FREITAG, 1986, p. 19).
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Entretanto, Adorno amplia a tipologia que caracteriza a estrutura das per-
sonalidades, ressaltando com isso a necessidade de se levar em consideração 
os diferentes graus de intensidade próprios aos diversos tipos ou síndromes 
de personalidade, como o liberal genuíno, o conservador, o manipulador etc. 

Isso possibilitou à Teoria Crítica demonstrar por que algumas pessoas, às 
vezes, que emitem opiniões conservadoras sobre política, economia e socie-
dade, apresentam estruturas de personalidade menos fascistas do que outras 
que emitem opiniões liberais e democráticas. Com a perspectiva de que estas 
opiniões progressistas podem ser meramente episódicas e superficiais, em nível 
profundo esses últimos indivíduos, em decorrência de um conflito edipiano 
mal resolvido, estão suscetíveis ao antissemitismo para com isso extravasar suas 
pulsões mal interiorizadas.

Em 1947, na fase final do período do Instituto no exílio, Horkheimer e 
Adorno produzem a obra A dialética do esclarecimento na qual está presente 
a sua atitude crítica em relação à evolução da cultura de massa nas sociedades 
capitalistas modernas. 

Neste trabalho, rompe-se com a visão existente até então de uma possibili-
dade da realização do projeto humanístico, fundado na concepção de Kant da 
razão libertadora. Tanto Horkheimer quanto Adorno abandonam a confiança na 
provável imposição da razão crítica sobre o processo histórico, o que levaria 
a humanidade a se libertar, adquirindo autonomia e pondo fim ao reino da 
necessidade. Diante do enorme poder do capitalismo, que se reificava no mito 
da modernidade, as consciências individuais estariam sendo narcotizadas em 
sua racionalidade e assimiladas ao sistema que se impunha, sendo incorporadas 
na totalidade deste, sem possibilidade de se autodeterminarem e participarem 
da construção da humanidade futura, uma vez que lhes era impossível exercer 
uma resistência crítica ao sistema. A razão se via, assim, cerceada pelas relações 
de produção capitalistas.

Com esta visão, Adorno e Horkheimer deixam de vez os paradigmas do 
materialismo histórico, trilhando uma via que também os afasta da perspectiva 
positivista das Ciências Humanas e Naturais da época.

Em 1950, o Instituto volta a funcionar em sua antiga sede em Frankfurt, ao 
lado dos demais prédios da Universidade.

Tanto Adorno como Horkheimer são nomeados professores de cátedra no 
Departamento de Filosofia da Universidade Johann Wolgang Goethe onde 
passam, além das atividades de pesquisa que já desenvolviam no Instituto, a 
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lecionar regularmente até 1969. A biblioteca do Instituto, que havia sido sa-
queada pelos nazistas, é recomposta e seus arquivos reorganizados.

Até 1967, Horkheimer permanece diretor do Instituto, tendo nomeado 
Adorno codiretor logo após o regresso à Alemanha. Com a aposentadoria de 
Horkheimer, Adorno assume a direção.

A maioria dos pesquisadores originais já havia deixado o Instituto, mas 
juntaram-se a esse novos colaboradores, entre eles Jürgen Habermas (filósofo 
e sociólogo alemão nascido em 1929).

Nesse período, então, Habermas e Friedeburg (que foi diretor do Instituto 
desde a morte de Adorno, em 1969, até sua própria morte em 2010, tendo nas-
cido em 1924), com o auxílio de Oehler e Weltz, realizam um estudo entre os 
estudantes universitários de Frankfurt e Berlim, denominado Student und Politik.

A pesquisa que resultou na publicação deste trabalho em 1961 foi realizada 
no final da década de 1950 em Frankfurt e seguia a metodologia desenvolvida nos 
estudos anteriores, tanto Studien über Autorität und Familie (Estudos sobre autori-
dade e família), quanto The authoritarian personality (A personalidade autoritária). 

Esse novo estudo se valia das escalas de personalidade que haviam sido 
elaboradas para a pesquisa feita nos Estados Unidos, adaptando-as, porém, à 
realidade alemã. Procurava-se avaliar o potencial democrático e/ou autoritário 
da nova geração de estudantes do pós-guerra. 

Esses estudantes tinham crescido sob a guerra e tinham sido educados 
por pais simpatizantes do regime nazista (quando não nazistas eles mesmos), 
de personalidade autoritária. Chegando agora às universidades, os jovens se 
viam em confronto com um governo liberal-democrático, que quase tinha 
sido imposto pelos vencedores da guerra, as nações aliadas (Estados Unidos e 
Inglaterra principalmente).

O que ele visava esclarecer era como entre essa nova geração de estudantes 
universitários se configurava a questão do autoritarismo e do antissemitismo. 
Os pesquisadores procuravam saber, dentro da perspectiva da Teoria Crítica 
e com os métodos desenvolvidos pelos pesquisadores do Instituto, se estes 
estudantes apresentavam personalidades fascistas e racistas. A conclusão foi 
que havia uma síndrome autoritária latente na maioria dos entrevistados que 
constituíam o universo daquela pesquisa. 

Nos últimos anos, o Instituto tem adotado duas vertentes de trabalho: de 
um lado uma gama de pesquisadores dedicados a preservar a memória da 
produção intelectual do Instituto de Pesquisa Social, expressa nas obras e arti-
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gos de seus primeiros membros e colaboradores, especialmente Horkheimer, 
Adorno, Benjamin e Marcuse, através da reedição e da publicação de escritos 
inéditos destes (com um trabalho minucioso de reconstituição e revisão dos ori-
ginais, sendo acrescentados novos comentários e interpretações às reedições). 
De outro lado, temos a vertente trilhada por Habermas e outros, que é seguir, de 
uma maneira própria, original e criativa a Teoria Crítica, sem receio nem pudores 
tanto de criticar o pensamento dos mestres fundadores como de tentar superá-los.

Assim, vemos as tentativas de Habermas em reformular a Teoria Crítica, de 
maneira a resgatá-la do impasse ao qual acabou conduzida, especialmente 
por Adorno. 

Figura 3.11 Jürgen Habermas

Fonte:  360b/Shutterstock (2014).

Jürgen Habermas realiza reflexões acerca da natureza da legitimação do 
Estado moderno. Sua elaboração de uma Teoria da Ação Comunicativa são 
exemplos de como Habermas tem procurado preservar o caráter crítico dos 
teóricos seminais do Instituto, embora reformulando a teoria de maneira ino-
vadora, que supera e transcende o pensamento dos grandes mestres da Teoria 
Crítica. Mais adiante, nesta unidade, vislumbraremos alguns aspectos funda-
mentais de seu pensamento.

É preciso notar também que toda uma nova geração de jovens pesquisa-
dores, filósofos, sociólogos, pedagogos e críticos literários têm se debruçado 
recentemente sobre a produção teórica do Instituto, procurando testar o alcance 
e as possibilidades da Teoria Crítica e tentando se apropriar dela para resolver 
seus problemas teórico-metodológicos próprios ou para superá-los.
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Prezado aluno, acreditamos que neste momento de seu estudo você já 
tenha condições de responder a algumas questões que o ajudarão a fixar o 
conhecimento contemplado até agora. Então, vamos lá? 

Com base no que vimos até agora sobre a Sociologia contemporânea,  
responda:

 1. Qual o método adotado pela Escola de Chicago e que problemas 
sociais esta se propunha a investigar?

 2. Que teoria foi desenvolvida pela Escola de Frankfurt e que tipos de 
questões referentes ao capitalismo esta procurava dar conta?

Atividades de aprendizagem

Vejamos, agora, algumas das contribuições dos sociólogos contemporâneos 
em relação aos problemas da realidade social de que trataremos em nossa 
próxima seção. Analisemos, portanto, as contribuições de Edgar Morin e Pierre 
Bourdieu.

Examinemos o que estes autores têm a dizer quanto às questões relativas à 
dimensão ideológica do sistema capitalista, tal como expressa pelos meios de 
comunicação de massa e pela cultura de massa.

Um dos teóricos que vem levantando esta discussão é Edgar Morin.

Figura 3.12 Edgar Morin

Fonte:  Antônio Gaudério/Folhapress (2014).
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Edgar Morin nasceu em 1921, em Paris, onde atualmente vive. 
Formado em sociologia, cedo compreendeu a necessidade da inte-
gração das diversas áreas de saber. [...] Após décadas de trabalho 
desalinhado e, muitas vezes, solitário, Morin é hoje considerado um 
dos mais importantes pensadores vivos. É diretor emérito do Centre 
Nationale de Recherche Scientifique, Presidente da Associação para 
o Pensamento Complexo, Presidente da Agência Europeia para a 
Cultura, membro fundador da Academia da Latinidade, codiretor 
do Centro de Estudos Transdisciplinares da École des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (INSTITUTO PIAGET, 2014).

Para saber mais

Edgar Morin vem discutindo o ponto de vista dos teóricos do Instituto de 
Pesquisa Social, em especial Horkheimer e Adorno, chamando a atenção para 
o aspecto dialético da relação entre a geração de sentido da existência, nos 
níveis individuais e coletivos.

Para uma visão mais atual, com a relativização de certos conceitos clássicos 
deste campo de reflexão, com a perspectiva guiada pela ótica do consumo 
dos grupos sociais, veremos também as propostas e reelaborações teóricas de 
Bourdieu sobre a indústria cultural.

Pierre Bourdieu nasceu em 1930 no vilarejo de Denguin, no sudoeste da França. Em 1951, 
ingressou na Faculdade de Letras, em Paris, e na Escola Normal Superior. Três anos depois, 
graduou-se em filosofia. Bourdieu publicou mais de 300 títulos, entre livros e artigos. Entre seus 
livros mais conhecidos estão A distinção (1979), que trata dos julgamentos estéticos como 
distinção de classe, Sobre a televisão (1996) e Contrafogos (1998), a respeito do discurso 
do chamado neoliberalismo.

Leia mais em: <http://revistaescola.abril.com.br/historia/fundamentos/pierre-bourdieu-428147.
shtml?page=3>.

Para saber mais

A perspectiva de Edgar Morin em relação à cultura e ao consumo de massa 
chama atenção para o caráter essencialmente moderno (no sentido de inse-
rido na modernidade) da cultura de massa e da indústria de produção de bens 
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culturais, dando-se estas já no contexto de uma sociedade que é, ela mesma, 
multicultural.

Para Morin, a cultura de massa teria como fundamentos e se informaria nos 
sistemas simbólicos anteriormente existentes e ainda, segundo ele, assumiria 
um papel social integrador, dentro do quadro das sociedades contemporâneas.

A cultura de massa, desta forma, reordenaria e reutilizaria as referências e 
valores religiosos, locais e étnicos, se apropriando destes, mas não os impondo, 
o que implica um consumo sempre diferenciado. 

Morin está, assim, em oposição à ideia da Escola de Frankfurt de que a pro-
dução e o consumo em massa de bens culturais uniformizam as consciências.

Para Morin, embora a produção dos bens culturais se dê em escala de 
produção em série e de maneira padronizada, a experiência do consumidor 
desses é sempre única. 

O consumo sempre impõe a diferença, em virtude de seu caráter parti-
cular, que, portanto, confere uma individualidade à atribuição de sentido à 
experiência artística. 

Desta forma, Morin tem a cultura de massa em conta de mais um espaço 
da experiência da existência do indivíduo na sociedade capitalista, espaço este 
que serve à vazão das pulsões decorrentes das fantasias e expressão do imagi-
nário particular do sujeito, que se singulariza no consumo dos bens culturais. 

Dando um exemplo: considere alguém que ouve uma rádio popular e escuta 
um hit de um estilo musical cujas canções fazem referência à luta dos moradores 
da periferia e do preconceito de que são vítimas. Este sujeito recorda-se, então, 
da experiência de ter sido humilhado em virtude do seu local de moradia e se 
emociona com o fato.

Para Morin, a perspectiva de que há somente um caráter impositivo nos bens 
culturais produzidos em escala industrial é ignorar a relação dialética que se 
estabelece entre o imaginário, em suas dimensões sociais e individuais, e os 
produtos veiculados pela mídia. 

Segundo Morin, a produção em série dos bens culturais não impediria que 
a apreciação de seu aspecto estético, sua utilização e sua fruição adquiram 
um caráter particularizado.

Vejamos agora as contribuições de Pierre Bourdieu ao debate sobre a mídia 
e seu papel na sociedade moderna.

sociologia_BOOK.indb   109 7/14/14   11:53 AM



110 S O C I O L O G I A

Figura 3.13  Anúncio da morte de Pierre Bourdieu

Fonte:  <http://www.chriskaw.com/2012/10/gatekeepers-of-good-taste.html>. Acesso em: 24 
fev. 2014.

Embora Bourdieu tenha uma linha de pensamento não muito distante do 
ponto de vista da Escola de Frankfurt, ele refina um pouco mais os conceitos 
analíticos utilizados nesse campo, abrindo novas possibilidades explicativas 
para o fenômeno midiático, a partir da possibilidade de o consumidor reinter-
pretar, reelaborar e reconstruir os significados transmitidos.

Em obra recente em que analisa a televisão e o jornalismo televisivo, Bour-
dieu alerta sobre os perigos que estes representam à democracia e à prática 
política. Bourdieu faz uma denúncia em relação a pouca reflexão teórica em 
torno do tema do jornalismo televisivo, enquanto veículo usado indiscrimina-
damente para a dominação social. 

Entretanto, em contraste com a posição dos pensadores da Escola de Frank-
furt, Bourdieu não se detém na crítica ao aspecto técnico da produção dos con-
teúdos televisivos, mas antes chama a atenção para o caráter ideológico e mani-
pulador a que estão submetidos tanto os produtores, quanto os consumidores.

Para Bourdieu, o jornalismo se insere no âmbito da produção cultural como 
um todo e apresenta, enquanto espaço de atuação social, características e di-
nâmicas próprias, bem como uma relativa autonomia. 

Essa autonomia, entretanto, é fortemente relativizada pela maior susceti-
bilidade do jornalismo à dominação externa a este, notadamente do poder 
econômico, em função da dependência do campo jornalístico ao mercado, 
através da aferição dos níveis de audiência que determinam a produção dos 
conteúdos. 
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Bourdieu concorda com a perspectiva dos teóricos críticos da ausência do 
sujeito na indústria cultural, dando como exemplo a veiculação de informações 
pela mídia de imprensa, na qual estas são esvaziadas dos conteúdos políticos e 
dirigidas a todos uniformemente, niveladas por baixo para parecerem palatáveis 
a todos. Segundo Bourdieu, os telejornais veiculariam: “[...] fatos que, como se 
diz, não devem chocar ninguém, que não envolvem disputa, que não dividem, 
que formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um modo tal que 
não tocam em nada importante” (BOURDIEU apud SETTON, 2001, p. 30).

O jornalismo televisivo, para Bourdieu, obedece à lógica do mercado, 
escapando, assim, às possibilidades do processo criativo. 

Buscando a maior vendagem possível, a empresa jornalística acaba por 
proceder à espetacularização da vida e, em vez de democratizar as informa-
ções, colocando as pessoas como protagonistas de suas experiências no grande 
show que é a notícia, está, na verdade, colocando-as a serviço dos interesses 
econômicos e da ganância por lucro das grandes corporações.

Um exemplo possível de ser dado, em nosso país, é o dos reality shows 
que colocam pessoas comuns aparentemente convivendo normalmente, mas 
que estão continuamente apresentando e vendendo produtos nas diferentes 
atividades e quadros do programa e, posteriormente, de outros da emissora de 
TV que o veicula.

Uma vez que Bourdieu, assim como Horkheimer e Adorno, considera que 
a produção dos bens culturais em nossa sociedade se encontra submetida à 
dinâmica própria do sistema capitalista, obedecendo às consequências da 
concorrência no mercado, é nula para esse autor a possibilidade, por parte dos 
produtores e consumidores destes bens, de desenvolverem uma consciência 
crítica em relação aos mesmos.

Bourdieu, da mesma forma que Morin, entretanto, relativiza a visão da 
teoria crítica clássica de uma promoção da homogeneização e uniformização 
em decorrência do consumo de massa, chamando atenção para a dimensão 
da apropriação das mensagens veiculadas pela mídia televisiva por parte dos 
telespectadores. 

Bourdieu e Morin apontam para a ambiguidade e contradição da mídia 
televisiva, relativizando a uniformização que esta promoveria, contrapondo 
a ideia de um campo social que é ele mesmo diferenciado e hierarquizado, 
colocando, portanto, em posições desiguais, produtores e consumidores de 
bens culturais. 
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Para Bourdieu, tanto as ações como as representações do sujeito social 
explicam-se através de um complexo de inclinações pessoais, de caráter ético e 
estético, que denotam sistemas diferentes de preferências na ordem da cultura, 
derivadas de inserções diversas na estrutura socioeconômica. 

A partir deste ponto de vista teórico, torna-se inconcebível a ideia de um 
consumo uniforme e homogêneo em todos os grupos sociais. 

Para Bourdieu, as diferenças sociais, em especial aquelas que decorrem das 
diferentes bagagens culturais acumuladas ao longo da experiência e trajetórias 
de vida dos indivíduos que compõem os diversos grupos que formam a socie-
dade, agem como freio à padronização completa dos sujeitos pela indústria 
cultural.

Semelhantemente, Morin defende a ideia de que os sistemas simbólicos, 
tendo como partida seu caráter integrativo das dimensões lógicas e morais da 
sociedade, também servem à promoção do consenso. 

Desta forma, enquanto ferramentas de conhecimento do real e comunica-
ção, o conjunto articulado de símbolos e crenças sociais veiculados pela mídia 
de massa promoveria uma identidade e senso de pertencimento, dentro de um 
compartilhamento de valores, nos diferentes grupos sociais e estilos de vida 
presentes nas sociedades complexas, a partir da apreensão individualizada pelo 
consumo desta simbologia e ideologia efetivada pelos bens culturais enquanto 
mercadorias.

Outro sociólogo de grande importância para a compreensão dos dilemas 
atuais de nossa sociedade é Jürgen Habermas. Vejamos um aspecto de seu 
pensamento.

A teoria crítica possui a principal característica de ser ela mesma o objeto 
de autocrítica e, desta forma, apresenta uma abertura para revisões, reformula-
ções e um movimento histórico dialético que se conecta com as discussões e 
transições entre os teóricos. O pensamento de Habermas possui fundamentação 
teórica de associação frankfurtiana, e assim como outros colegas associados 
do Instituto de Pesquisas Sociais, propõe uma reformulação da teoria crítica. 
Neste desdobramento, as questões problemáticas da teoria crítica são vistas 
sob outro olhar, no qual é necessária a mudança de paradigma. Conforme 
FREITAG (1986, p. 97-98):

Como é sabido, Habermas associou-se aos teóricos de 
Frankfurt somente depois do pós-guerra. No final da dé-
cada de 50 participou da reformulação teórica do estudo 
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Student und Politik (1961) como assistente de pesquisa. De 
1964 a 1971 foi professor da Universidade de Frankfurt, 
enfrentando, ao lado de Adorno e Horkheimer, o protesto 
estudantil que culminou em maio de 68. A partir de 1971 
passou a dirigir o Instituto Max-Planck para as Ciênciais 
Sociais em Starnberg, perto de Munique, mantendo-se 
afastado durante mais de uma década da vida acadêmica. 
Somente em 1983 voltou a lecionar em Frankfurt, onde 
ficou associado ao Departamento de Filosofia dessa uni-
versidade. Mesmo durante seus anos de afastamento do 
Instituto Habermas permaneceu ligado a ele, agora sob 
direção de Ludwig von Friedeburg, beneficiando-se dos 
debates e dos estudos ali realizados.

A proposta teórica de Habermas é mudar o paradigma da razão instrumental 
para o paradigma da razão comunicativa, ou seja, superando o fundamento do 
sujeito do conhecimento e assumindo o paradigma da intersubjetividade dialógica 
discursiva do processo epistêmico. A partir desta proposta, Habermas procura nas 
formas de legitimação do poder do Estado uma resolução racional dos conflitos 
políticos, econômicos e sociais. Identificando as causas dessa legitimação nas 
relações de poder econômico que implicam em determinadas ações estatais.

Assim, a economia teria o poder de gerar relativas ou passageiras sensações 
de bem-estar material na sociedade, ocultando a realidade de mal-estar geral 
e ofuscando, ao contrário de esclarecer as consciências dos sujeitos. Enquanto 
a economia prospera, a política é esquecida e os sujeitos conformados não 
procuram por justificação de suas condições sociais, que se resumem a uma 
questão explicada pela lógica da técnica e ciência.

A questão da dissolução do sentido político no Estado moderno e pós-
-moderno é a causa do redimensionamento comunicativo da razão sob a base 
da teoria crítica em prol de sua própria superação. Habermas, na sua tese de 
livre-docência, As mudanças estruturais do espaço público (Strukturwandel der 
Oeffentichkeit), 1962, postula o aumento da intervenção estatal na economia 
capitalista devido à aproximação do Estado no controle da sociedade civil ou 
espaço público.

Em 1972, na obra Teoria da sociedade ou tecnologia social, Habermas 
discute com Luhmann, em defesa de sua teoria da sociedade contra o pensa-
mento sistêmico e positivista de Luhmann. Nesta discussão, Habermas inicia 
um deslocamento numa direção diferente do pensamento de Horkheimer e 
Adorno, defendendo a tese de uma razão dialógica ou comunicativa capaz de 
ampliar o horizonte metodológico do conhecimento (FREITAG, 1986, p. 52).
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O campo da moral e da prática não é atingido pela razão instrumental ou 
positivista, pois são demasiado restritas em seus campos de atuação determina-
dos pelo método. A crítica de Habermas a Luhmann consiste na explicação da 
incapacidade do modelo das ciências biológicas de ser simplesmente aplicado 
aos sistemas socioculturais. Luhmann pretendia aplicar o modelo de sistema 
cíclico de vida no meio ambiente natural, ou biológico, aos sistemas sociocul-
turais progressivamente, até minimizar sua complexidade.

Figura 3.14 Consenso pelo diálogo

Fonte:  Mauricio Simonetti/Pulsar Imagens (2014).

O modelo das ciências biológicas é fechado e não alcança a dimensão da 
liberdade de escolha, pois não oferece opções que não estejam instituciona-
lizadas pelo próprio sistema. Portanto, o sistema precisa sobreviver e se con-
servar de modo que não permite nenhuma abertura para novas alternativas de 
escolha ou interpretação.

A diferença entre os pensamentos de Habermas e Luhmann refere-se prin-
cipalmente à compreensão de como são atribuídos os significados a partir das 
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relações sociais. Essas relações sociais precisam de um espaço com abertura 
para a liberdade de escolha e ação, e, como já percebemos, os sistemas não 
permitem esses espaços, sob a ameaça de sua dissolução. Os sistemas orgânicos 
são informativos, mas a sociedade como sistema social assume os significados 
atribuídos nas comunicações e, assim, não poderia se reduzir o sistema social 
a um sistema biológico.

A qualidade dos argumentos que Habermas produziu no combate discursivo 
com Luhmann forneceram as bases dos primeiros esboços da construção da 
teoria da ação comunicativa. Nessa nova teoria, Habermas projeta uma nova 
concepção de razão, dialógica ou comunicativa, que implica uma mudança 
radical de paradigma das explicações acerca da sociedade. O novo paradigma 
se compõe da conjunção entre a definição de mundo da vida (Lebenswelt) e a 
definição de sistema (Entkoppelung) social.

Segundo Freitag (1986, p. 59), “[...] a razão comunicativa se constitui 
socialmente nas interações espontâneas que Habermas chama de discurso”, 
diferente da razão instrumental, que se constitui no sujeito do conhecimento. A 
razão comunicativa propõe uma superação da razão instrumental monológica 
para uma razão dialógica, ou discursiva, que se origina na prática interativa 
do discurso.

A racionalidade discursiva ou comunicativa é definida, assim, como um 
procedimento argumentativo, no qual cada interlocutor, ao se expressar, assume 
a pretensão de validade do seu discurso e se abre à crítica dos demais interlo-
cutores, desde que bem fundamentada por argumentos fortes. As proposições 
aceitas como verdadeiras são constituídas por acordos obtidos pelo consenso 
entre os envolvidos no discurso.

Nesse sentido, no espaço discursivo de aplicação da razão comunicativa, 
todas as proposições consideradas verdadeiras podem ser novamente levan-
tadas e contestadas pelos interlocutores participantes. Todos os acordos obti-
dos por consenso pressupõem o respeito à reciprocidade e a justificação das 
proposições normativas e dos juízos de valor. A garantia de confiança que os 
interlocutores depositam na atividade discursiva se apoia pela argumentação 
bem fundamentada.
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Figura 3.15 Círculo de debates

Fonte:  Andresr/Shutterstock (2014).

A teoria da ação comunicativa não abandona o projeto da crítica e da re-
flexão da realidade, núcleo da teoria crítica, mas o transporta para o horizonte 
fundado pelo paradigma dialógico. Habermas conserva alguns aspectos im-
portantes herdados do pensamento de Horkheimer e Adorno, mas, ao mesmo 
tempo, distancia-se da dimensão pessimista dos companheiros. A razão comu-
nicativa apresenta como pano de fundo a convicção na capacidade cognitiva 
humana e no poder de emancipação da linguagem.

O campo de abrangência da razão comunicativa é amplo, devido à redução 
dos controles autoritários das relações sociais subjetivas, englobando três as-
pectos distintos da realidade: “o mundo objetivo das coisas, o mundo social das 
normas e o mundo subjetivo dos afetos”. O conceito de sociedade, conforme 
Habermas deve abranger a razão instrumental e superá-la na razão integradora 
social, dialógica e comunicativa. A sociedade deve ser compreendida como 
sistema social de organização e mundo da vida na qual as experiências são 
compartilhadas.

O conceito de sistema ou esfera sistêmica foi inspirado pelo pensamento 
de Luhmann, e Habermas busca reconciliar o conceito de sistema com o de 
mundo da vida. A esfera sistêmica possui duas subdivisões: a política e a eco-
nomia e se fundamenta na racionalidade técnica ou instrumental. A política e 
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a economia, no sistema excluem qualquer tipo de abertura para o diálogo, pois 
são interdependentes do poder e do dinheiro e objetivam as relações sociais 
por meio da regulamentação de suas ações.

O dinheiro no sistema capital funciona como regulamentador ou integrador 
do sistema, através de uma linguagem universal que atinge todos os níveis e 
partes da sociedade. Inclusive o mundo da vida, ou seja, o mundo das relações 
subjetivas de experiência vivida. O sistema social é visto do exterior, modo 
próprio da razão técnica ou científica de construir seus conceitos e formar 
sua estrutura de conhecimento sobre a realidade; o mundo da vida permite 
o acesso epistêmico ou o conhecimento a partir do interior, modo próprio da 
razão dialógica. 

Habermas identifica o problema da modernidade na desintegração das 
relações entre o sistema e o mundo da vida. O sistema impõe a razão técnica 
sobre as relações subjetivas do mundo da vida sem integrá-lo na sua ordem, 
apenas interferindo de forma autoritária na esfera pública. Enfraquecendo as 
relações subjetivas limitadas pela burocratização e monetarização de aspectos 
essenciais do mundo da vida.
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Seção 2 Problemas atuais da realidade social

Nesta seção, trataremos de algumas questões relativas à realidade social 
atual que nos afetam a todos. Veremos o que a Sociologia tem a dizer sobre 
os problemas contemporâneos e de que forma pode ajudar a minimizá-los.

Como já destacamos em nossa primeira seção, uma das mais importantes 
questões da atualidade está no consumo e na sustentabilidade, ou não, deste 
problema que se relaciona diretamente com a globalização, a mídia e a indústria 
cultural, bem como a desigualdade social.

De que maneira você se sente afetado pela crise atual do capitalismo?

Questões para reflexão

2.1 A sociedade de consumo
Um dos principais autores da Sociologia que tem tratado da questão do 

consumo na contemporaneidade é Zygmunt Bauman. Vejamos sua posição a 
respeito.

Sua análise do consumo na atualidade está expressa em seu livro Vida para 
consumo (BAUMAN, 2008).

Figura 3.16 Bauman e uma de suas principais obras

Fonte:  Divulgação/Editora Zahar (2014).
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Neste trabalho, Bauman mapeia e analisa as transformações que se deram 
na sociedade contemporânea em relação ao consumo, com a criação daquilo 
que ele chama de “sociedade consumista”, que tem um caráter instável, se-
gundo o autor.

Na “sociedade de consumidores”, a dimensão existencial do ser humano 
está condicionada, assim como as relações humanas, pelas relações entre os 
consumidores e os objetos de consumo.

Na sociedade atual, o indivíduo encontra um prazer imediato no ato de 
consumo, devido ao aspecto descartável dos bens, sendo a pessoa constante-
mente bombardeada pela imposição do consumo de novos produtos, que se 
sucedem em inovações tecnológicas e cuja promessa consiste na atribuição 
de status social ao consumidor.

Assim, as pessoas são levadas a consumir não aquilo que possa lhes satisfa-
zer as necessidades básicas, mas aquilo que confira posição social, dentro da 
lógica do mercado. Desta forma, são imposições mercadológicas que levam ao 
consumo de um excesso de produtos, dando um caráter irracional à economia. 
Esse excesso de mercadorias gera uma incerteza nas escolhas dos consumi-
dores, a instabilidade no desejo e uma atribuição de um aspecto insaciável 
ao consumo. O consumo passa a ser então a via para a realização pessoal e 
caminho para conferir sentido à existência.

Bauman chama atenção nessa obra, ainda, para o fato de que, na sociedade 
de consumo, seus membros transformam-se eles mesmos em mercadorias. Isto 
faz que a sociedade de consumo produza um ser humano que vive por si e em 
si, encontrando sua completude e sentido existencial no consumo exacerbado.

Assim, a cultura contemporânea se caracteriza por instaurar uma disputa 
pela significação do mundo, que passa na atual sociedade pelo consumo como 
instância de atribuição de sentido à existência, na qual o mercado age como 
o agente central de determinação da inclusão ou exclusão dos indivíduos, a 
partir de sua capacidade e maneira de consumir.

Articula-se, com esta visão, a ideia de que os padrões de consumo impostos 
pelas nações desenvolvidas são insustentáveis, implicando, tragicamente, a 
exaustão dos recursos naturais em uma escala nunca antes vista pela humani-
dade, a ponto de ameaçar a própria vida no planeta.

Esses padrões são impostos artificialmente pela indústria cultural e pela 
cultura de massa, como veremos a seguir.
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A partir da leitura, responda:

Quais as características da atual sociedade em relação ao consumo?

Atividades de aprendizagem

2.2 Indústria cultural, mídia e consumo de massa 
Embora possamos traçar a origem da mídia de massa ao primeiro jornal 

impresso de larga circulação, já no século XVII, é a partir da década de 1930 
do século XX, com a introdução e disseminação de novas tecnologias audio-
visuais, o que vinha ocorrendo desde meados do século XIX, que os teóricos 
do social se debruçaram com mais atenção sobre este fenômeno.

Podemos ligar a emergência e a popularização da primeira expressão da 
mídia de massa, o jornal, ao processo de ascensão da burguesia à classe domi-
nante, a quem este serviu em suas atividades políticas, culturais e comerciais. 

O jornal, de fato, foi um instrumento nas lutas políticas e econômicas desta 
classe social, promovendo o liberalismo econômico, o sistema de representação 
parlamentar constitucionalista, o centralismo burocrático e outros valores ne-
cessários às mudanças sociais e culturais ligadas à consolidação do capitalismo. 

Os novos veículos da mídia de massa que foram se introduzindo, como o 
rádio, o cinema, a televisão etc., não diferiram neste aspecto, mas ampliaram 
ainda mais o alcance na disseminação da ideologia dominante e estenderam 
a diversidade da função social da mídia. Em razão desse processo, ela acaba 
por ser tornar uma nova instituição social.

A mídia de massa, enquanto instituição capitalista, passa a ser encarregada 
da divulgação de mensagens culturais socialmente produzidas, obedecendo à 
lógica desse sistema econômico baseado no mercado.

A produção e distribuição dessas mensagens se dão dentro dos limites de 
possibilidades dos grupos sociais que as realizam, constrangidos que são pela 
tecnologia, pela cultura e pelo controle da sociedade exercido por diversas 
instâncias (legais ou do costume). É preciso, ainda, que essas mensagens este-
jam em demanda por um grande número de indivíduos, uma vez que o caráter 
público da mensagem se articula com o anonimato do receptor das mensagens e 
sua liberdade de acessá-las ou não, ou seja, as mensagens são uma mercadoria.
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Encarada por alguns pensadores como impessoal, uniforme, anônima e 
nivelada por baixo em suas formulações, a mídia de massa sempre provocou 
desconfiança quanto às possibilidades de servir à manipulação da população, 
à de ser capaz de submeter o indivíduo à vontade de interesses que lhe são 
estranhos e de levá-lo a adotar crenças e práticas ao bel prazer do emissor das 
mensagens veiculadas.

Em termos cognitivos, o que aprendemos na mídia de massa hoje, de acordo 
com os especialistas na matéria, seria: o que é normal ou aprovado, o que é 
certo ou errado, o que esperar de um determinado indivíduo, grupo ou classe 
social e como devemos ver outras etnias, povos e nações, constituindo-se um 
importante instrumento de socialização na contemporaneidade.

Além disso, a sociedade, as instituições sociais e os indivíduos presente-
mente mostram uma enorme dependência da mídia de massa. 

 Figura 3.17 A mídia de massa

Mídias de massa

Teoria Relidade

  Fonte:  fad82/Shutterstock (2014).

É através da mídia que se acessam a informação e os serviços culturais, 
mediando uma vasta extensão de relações sociais, tanto entre os diferentes 

X
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grupos que compõem a sociedade quanto, até mesmo, entre Estados-Nações 
e blocos de nações (MCQUAIL apud KUPER; KUPER, 1999, p. 512).

A produção da cultura de massa está diretamente ligada à existência da 
mídia de massa e consiste numa massificação do discurso da ideologia do-
minante, adaptando-o a uma ampla variação de idades mentais e níveis de 
conhecimento, reduzindo-o a mensagens uniformizadas, de fácil entendimento 
e de acordo com o senso comum.

Na visão de Lakatos e Marconi (2006, p. 117), a cultura de massa seria “[...] 
o resíduo de todas as mensagens em que há o predomínio da informação sobre 
a comunicação [...]”.

Característica fundamental da cultura de massa é sua unidirecionalidade, 
sendo imposta aos indivíduos sem que haja a possibilidade de interferência 
destes no processo de sua produção. 

A cultura de massa, assim, não compartilha o saber, pois simplesmente 
veicula mensagens sem haver possibilidades de retorno do receptor. 

Essas mensagens consistem em um discurso dirigido a todos indistinta-
mente, discurso de caráter alienante e ordenador, sedimentando formas de 
saber destinadas a induzir condutas, motivações e ideologias, consumidas sem 
possibilidade de contestação ou reflexão por parte dos receptores. 

A massificação da cultura levaria, assim, a um engessamento da dinâmica 
criadora da arte, resultando na consagração e reificação de mitos, costumes 
e expressões, que são resultado da popularização de uma linguagem atrelada 
a um saber produzido em outros centros, na elite informadora, a uma massa 
receptora passiva.

No debate dessa questão, chama-se atenção para a relação estabelecida na 
simplificação e alienação que caracteriza a cultura de massa e a formação de 
um indivíduo, incapaz de realizar a crítica dos conteúdos disseminados por 
ela, idiotizado pela mediocridade da mesma.

Então, caro estudante, você se sente em condições de responder a um 
questionamento em relação à mídia de massa? Pense e responda:

De que maneira a mídia de massa influencia os indivíduos na sociedade 
contemporânea?

Atividades de aprendizagem
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A grande penetração da cultura de massa hoje se apresenta relacionada à 
questão da globalização e de suas consequências perversas, como o aumento 
da desigualdade social.

2.3 A globalização, a sociedade de informação e a 
desigualdade social 

A globalização marca a atual fase do sistema capitalista, na qual este modo 
de produção adquire um caráter hegemônico em todo o planeta, sendo seu 
principal centro os Estados Unidos. 

Paralelamente, assistimos a uma redefinição das relações internacionais, 
com a racionalização econômica penetrando várias instâncias da vida (COSTA, 
2005, p. 231-232).

Como consequência deste processo, vê-se um enfraquecimento dos Estados 
Nacionais e dos regionalismos e nacionalismos. Ocorre a criação de organiza-
ções internacionais voltadas para a administração social, política e econômica 
a nível global, como a ONU, FMI, BIRD e outros.

Há a fragmentação e pulverização do processo produtivo, com uma alta 
volatilidade no capital e transformações nas relações de comércio, transações 
financeiras, movimentação de capital e investimento, bem como de pessoas e 
conhecimentos, decorrentes da maior integração econômica.

A globalização liga-se, ainda, ao desenvolvimento tecnológico nas áreas 
de transporte, na automação do processo produtivo e, principalmente, no que 
tange a informática e telecomunicações. 

Esses avanços permitiram uma mudança radical nas formas de se pensar a 
produção, tornando-a mais integrada, centralizada e planejada (COSTA, 2005, 
p. 233).

Um dos aspectos principais está na comunicação em rede, que abriu a 
possibilidade de novas maneiras de se articular e cooperar a nível global.

A revolução na informática, por sua vez, passa a fazer parte de quase todos 
os aspectos da existência contemporânea, agilizando a produção, as trocas 
comerciais e os fluxos econômicos e levando a mercantilização das relações 
sociais (COSTA, 2005, p. 234).

A sociedade, assim, passa a se integrar em redes, nas quais vemos a afirma-
ção de uma nova mercadoria a nível mundial: a informação.
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Cada vez mais participar da vida social implica estar conectado em rede, 
o que aumenta igualmente a interdependência, criando algo próximo a um 
sistema global.

Prezado acadêmico, neste momento pedimos que reflita e tente responder: 
De que maneira os avanços na área da informática transformaram a sociedade 
atual?

Uma das consequências do processo acima destacado em relação à globa-
lização está no aumento da exclusão social e do empobrecimento nas regiões 
periféricas, bem como do desemprego entre a mão de obra não qualificada.

De fato, houve um crescimento significativo nas disparidades entre as di-
ferentes regiões do mundo, com a centralização na geração de riqueza e um 
aumento da desigualdade social (COSTA, 2005, p. 239).

Com a mercantilização das relações, a competição entre os países aumenta, 
provocando mudanças repentinas na economia, gerando insegurança nos mer-
cados e crises de nível global, com aumento de preços, queda na renda dos 
mais pobres, enfraquecimento dos salários e dos direitos dos trabalhadores, 
privatização de serviços públicos e outros fatores que aumentam a desigualdade 
a níveis nunca antes vistos pela humanidade.

Com o progresso tecnológico, e o sistema econômico baseando-se cada 
vez mais no consumo e no fetiche das mercadorias, assistimos uma superpro-
dução, com consumo de massa, e a imposição de uma diferenciação social 
pelo consumo. Isto acaba por gerar mecanismos de apropriação dos diferentes 
bens econômicos, levando, assim, a uma crescente concentração de renda 
(COSTA, 2005, p. 249).

Para aprofundar a seu conhecimento a respeito da visão de Zygmunt Bauman sobre as carac-
terísticas próprias da sociedade atualmente, dê uma olhada no texto de André Silva em: <http://
revistas.pucsp.br/index.php/nexi/article/download/4199/8237>.

Para saber mais
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Nesta unidade, contemplamos os seguintes assuntos:

 Como se caracteriza o sistema capitalista.

 As principais contradições do modo de produção capitalista.

 A relação entre Sociologia e a sociedade moderna.

 Algumas correntes de abordagem sociológica dos atuais problemas 
sociais.

 As características do consumo, da indústria cultural e da mídia de massa 
segundo a Sociologia.

 O processo de globalização e informatização contemporâneo.

 O problema da desigualdade social atualmente.

Fique ligado!

Prezado acadêmico, nesta unidade destacamos as características do modo 
de produção capitalista, seu estágio atual, a reflexão sociológica acerca 
deste e os problemas associados a esse sistema econômico.

Vimos que estes temas estão todos relacionados e explicam-se mutua-
mente, fazendo parte do processo histórico tal qual este se apresenta hoje.

Convidamos você a aprofundar estes temas consultando as obras 
dos autores citados e fazendo uma pesquisa na Internet sobre os temas 
abordados.

Para concluir o estudo da unidade

 1. Uma das contradições fundamentais do modo de produção capitalista 
está na divisão em classes da sociedade. Em função desta, os indivíduos 
dividem-se entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles 
que têm de vender sua força de trabalho no mercado para sobreviver. 
Uma das causas das divergências entre estes decorre da:

Atividades de aprendizagem da unidade
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a) Exploração do sobretrabalho.

b) Servidão imposta no campo.

c) Visão em relação às máquinas.

d) Preocupação com a natureza.

 2. A Sociologia deve muito à modernidade, tendo surgido junto com 
esta. Propondo-se a pensar a relação entre indivíduo e sociedade e, 
inicialmente, servindo a normatização social, podemos entender a 
Sociologia como resultado:

a) Do avanço tecnológico.

b) Do discurso mítico.

c) Da racionalização do mundo.

d) Da mercantilização da vida.

 3. A Sociologia contemporânea têm-se mostrado crítica e reflexiva a 
respeito da sociedade atual. Após as duas grandes guerras mundiais, 
a Sociologia tem se voltado para estudos acerca da violência e do 
controle social. Quanto às características atuais do saber sociológico, 
analise as seguintes sentenças:

I. A Sociologia atualmente procura construir grandes modelos 
explicativos.

II. A Sociologia atualmente apresenta forte tendência à 
interdisciplinaridade.

III. A Sociologia atualmente reafirma o modelo positivista das ciências 
exatas.

IV. A Sociologia atualmente reflete sobre a divisão indivíduo/sociedade.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

a) As alternativas I, III e IV estão corretas.

b) As alternativas II e IV estão corretas.

c) As alternativas III e IV estão corretas

d Somente a alternativa I está correta.

sociologia_BOOK.indb   126 7/14/14   11:53 AM



S o c i o l o g i a  e  r e a l i d a d e  s o c i a l  127

 4. Uma das mais importantes contribuições à Sociologia contemporâ-
nea vem do Instituto de Pesquisa Social, em Frankfurt, Alemanha. Os 
diversos pensadores desta instituição forjaram uma teoria crítica da 
sociedade capitalista, fundamental para a compreensão e superação 
deste modo de produção. Em relação à assim chamada Escola de 
Frankfurt, analise as seguintes sentenças:

I. A Escola de Frankfurt privilegia a análise da superestrutura da 
sociedade.

II. A Escola de Frankfurt limita-se à teoria, não realizando estudos 
empíricos.

III. A Escola de Frankfurt procura conciliar as visões micro e 
macrossociológica.

IV. A Escola de Frankfurt não se interessa pela cultura e pelas mídias 
de massa.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

a) Somente a alternativa I está correta.

b) As alternativas II e III estão corretas.

c) As alternativas I e IV estão corretas.

d) As alternativas I e III estão corretas.

 5. Notamos que os problemas relacionados ao sistema capitalista são 
estruturais, sendo gerados pela própria lógica deste modo de pro-
dução. A atual fase do capitalismo traz em si uma série de questões 
que não podem ser solucionadas pela economia capitalista, uma 
vez que é esta mesma que as produz. Quanto aos problemas atuais 
provocados pelo capitalismo na visão de Bauman, marque V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:

I. Para Bauman, a sociedade consumista tem um caráter instável.

II. Para Bauman, não há relação entre o consumo e o status social.

III. Para Bauman, a economia capitalista é totalmente irracional.

IV. Para Bauman, o capitalismo mercantiliza os próprios indivíduos.
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Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

a) V — F — V — V.

b) V — V — V — F.

c) F — F — V — V.

d) V — V — F — F.
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Desafios e perspectiva 
da vida urbana

Unidade 4

Carla Craice

 Seção 1: O mundo contemporâneo

Nesta seção, será abordada a constituição do mundo 
contemporâneo, tendo como perspectiva a sociedade.

 Seção 2: Desafios nas cidades

Nesta seção, serão analisados alguns dos principais 
problemas da sociedade contemporânea, para re-
fletir sobre quais aspectos devem ser considerados 
na avaliação da qualidade de vida.

Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, você será conduzido a 
conhecer e, posteriormente, refletir sobre as cidades como as vivemos 
hoje. O objetivo é reunir aspectos sociológicos sobre a vida urbana para 
estimular a incorporação de temas na sua prática profissional.
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Introdução ao estudo

Você acorda com seu dia já tomado por compromissos — levar o filho à 
escola, ir ao trabalho, voltar para casa, ir ao mercado, talvez um momento de 
lazer —, calculando o tempo que leva para cumprir cada um deles, sobrando 
pouco ou nenhum tempo livre. A cada ano, o tempo parece encurtar na mesma 
medida em que os compromissos não param de aumentar. Ao mesmo tempo, 
os problemas do cotidiano da cidade se tornam mais intensos — o maior 
número de carros nas ruas, o caos no trânsito, a falta de transporte público, a 
dificuldade no acesso a saúde. Soma-se a essa turbulência o medo da violência 
considerada endêmica no país. 

Você se enxerga nesse quadro? Ou alguns aspectos desses citados estão 
presentes no seu cotidiano? Esse quadro não é incomum, e acontece não apenas 
nos grandes centros urbanos como também atinge médias e pequenas cidades.

Assim, discutir as cidades e seus aspectos sociológicos é essencial para se 
dar conta da realidade na qual se vive, e é essa a diretriz desta unidade.

Seção 1 O mundo contemporâneo

Como se pode notar no quadro desenhado na introdução da unidade, o 
mundo contemporâneo se relaciona intimamente com a vida urbana, ou seja, 
com o homem situado no contexto das cidades. Na verdade, o desenvolvimento 
do mundo contemporâneo só foi possível por conta da grande concentração 
de pessoas vivendo em cidades. Segundo o último Censo Demográfico, quase 
85% dos brasileiros vivem em áreas urbanas. Esse não é um fenômeno exclu-
sivamente brasileiro, mas presente em nível mundial. 

Assim, nesta seção, vamos trabalhar a noção do mundo contemporâneo, 
buscando compreender sua constituição histórica, como situar o indivíduo 
nesse contexto e seus problemas, enfatizando o que significa fazermos parte 
de um mundo que pode se denominar contemporâneo. Primeiro, serão trata-
dos alguns fatos históricos que culminaram para a configuração urbana atual: 
a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Depois, será apresentado um 
tópico sobre o mundo contemporâneo, que será dividido em duas partes: a 
primeira diz respeito à vida moderna, que pode ser compreendida como um 
momento anterior ao que vivemos atualmente e, segundo, o mundo contempo-
râneo de fato, com traço da modernidade, mas enfatizando as suas distinções. 
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Esse raciocínio segue uma linha histórica que se inicia com as duas revoluções 
por volta do início do século XIX, seguidas do momento moderno e, por fim, 
o momento contemporâneo da humanidade, o ponto mais atual.

O objetivo desta seção é sensibilizar você, acadêmico, para olhar seu en-
torno, desenvolvendo uma visão reflexiva e crítica sobre as questões urbanas, 
seus benefícios e problemas, sob uma perspectiva sociológica. Uma perspec-
tiva sociológica significa, simplificadamente, compreender de que forma a 
sua realidade está situada socialmente em uma realidade mais ampla e como 
acontece conjuntamente com o curso da história social do mundo, como as 
transformações respaldam na sua vida prática (MILLS, 1975). Refletindo sobre o 
tema da nossa discussão, a imaginação sociológica provoca para que se reflita 
sobre a vida urbana e seus problemas não como um mero acaso do destino, 
mas com explicações históricas e sociais.

1.1 Breve histórico 
Você sabe quais fatos históricos foram determinantes para a vida na ci-

dade contemporânea? Este tópico apresenta dois processos sociais essenciais 
na história ocidental para entender a vida urbana na atualidade: a Revolução 
Industrial e a Revolução Francesa.

1.1.1 A Revolução Industrial 

A Revolução Industrial teve início em 1780, na Inglaterra. A principal 
mudança associada a esse momento foi a passagem de um tipo de produção 
manufaturada de pequeno porte para um tipo industrial de grande porte. A 
produção artesanal, ou de manufaturados, significa a produção de um número 
reduzido de peças, com um trabalho manual no qual o artesão era essencial na 
fabricação de cada detalhe e dedicava longas horas a cada produto fabricado. 
Já a produção industrial aumenta a quantidade de unidades produzidas, sendo 
que a maior inserção das máquinas na produção explicaria esse aumento, ao 
mesmo tempo que o papel do trabalhador é reduzido, não se dedicando mais 
a cada peça, mas associado ao manuseamento da máquina. 

Ou seja, o resultado desse processo foi que o poder produtivo ganhou 
uma velocidade imensa, gerando uma quantidade de peças muito maior que 
o momento anterior (HOBSBAWM, 2007). Simultaneamente, as indústrias ne-
cessitavam de cada vez mais mão de obra para operar as máquinas, já que se 
iniciou um amplo processo de popularização das mercadorias, tanto dentro da 
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Inglaterra, quanto para outros países. Necessitar de mais mão de obra denota 
maior número de homens, mulheres e até crianças trabalhando nessas fábricas.

Porém, o ponto central para a nossa discussão sobre a questão urbana foi 
justamente o processo de urbanização promovido pela Revolução Industrial. 
Na verdade, estava em curso o êxodo rural, que diz respeito à saída maciça 
de população das áreas rurais para as áreas urbanas. Existiu, no período, uma 
crise do trabalho no campo, pois grande parte dos camponeses foi expulsa 
das terras que viviam (HOBSBAWM, 2007). A atividade industrial, situada na 
cidade, essencialmente, passou a atrair fluxo de camponeses que saíam dos 
campos, buscando outras formas de sobreviver. Além disso, o trabalho indus-
trial disponível na cidade era mais estável que no campo, já que a produção 
agrícola estava submetida às condições de clima que atingiam as lavouras, um 
dos aspectos responsáveis pelas crises. Desse modo, intensifica-se um processo 
de urbanização, e a população passa gradativamente das áreas rurais para as 
áreas urbanas.

Isso é essencial para compreender por que a população contemporânea 
é em grande maioria urbana. Ao mesmo tempo em que existe uma crise do 
campo, expulsando sua população, as indústrias se consolidam nas cidades 
e servem como um atrativo econômico, entre outros aspectos. Esse processo 
histórico também ajuda a compreender o contexto econômico em que vivemos 
atualmente, já que grande parte da população não apenas mora nas cidades 
como também trabalha em atividades intimamente relacionadas à vida urbana, 
principalmente as indústrias e a prestação de serviços. Antes da Revolução 
Industrial, a maioria da população estava ocupada na produção agrícola.

Pense em seus amigos, colegas e parentes. Eles trabalham em atividades 
mais ligadas ao campo ou às cidades?

Questões para reflexão

1.1.2 A Revolução Francesa 

O segundo processo histórico essencial foi a Revolução Francesa, que teve 
como marco a Queda da Bastilha, em 1789, ou seja, pouco depois do início 
da Revolução Industrial. Sua contribuição para o contexto urbano é em direção 
a uma profunda mudança política e de hábitos e costumes. 
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Como o nome já diz, esse momento aconteceu na França, com a crise do 
poder político vigente, a monarquia. Por detrás dessa revolução estavam os 
ideais iluministas que defendiam a necessidade de trazer a racionalidade para 
a vida do homem (HOBSBAWM, 2007). Assim, houve uma ruptura com um 
poder pautado em explicações da vida humana pela fé, que em grande parte 
sustentava os reis, para inserir um poder em prol do bem-estar do homem, em 
formato de república, outro tipo de sistema político.

A república é muitas vezes confundida com a democracia, forma atual do Brasil em eleger seus 
governantes. Mas, na verdade, o ponto central para caracterizar uma república é um poder que 
emana do povo, um governo que representaria a maioria popular. Assim, ela é contrária à ideia 
de monarquia como um poder constituído pela hereditariedade e pautado na fé.

Para saber mais

A racionalidade defendida pelos iluministas também esteve associada à 
defesa da incorporação da ciência na vida contemporânea. Essa é a corrente 
responsável por enfatizar a ciência como uma atividade de suma importância 
para o aprimoramento da sociedade. Era através dela que se apresentava um 
futuro promissor, pelo desenvolvimento de tecnologias que resolveriam os 
problemas sociais e promoveriam o progresso. Valoriza-se, assim, um tipo de 
conhecimento específico, pautado na investigação e reflexão racionais.

A Revolução Francesa teve como pauta os ideais iluministas. E, assim, dei-
xou como herança três pontos importantes. O primeiro foi o modelo político 
adotado atualmente por grande parte dos países, a república. Também se pode 
apontar o poder laico, que não depende da religião para sua manutenção, e, 
sim, tem como base de legitimação o povo (HOBSBAWM, 2007). E, por fim, 
o progresso técnico possibilitado pelo desenvolvimento científico, principal 
alicerce no qual as cidades foram construídas e ainda utilizado para solução 
de problemas contemporâneos.

De início, essas duas revoluções e suas consequências se restringiram a 
territórios específicos, a Inglaterra e a França, respectivamente. Contudo, essas 
transformações se espalharam pela Europa e pelos Estados Unidos, em um pri-
meiro momento. E mais lentamente, pelos outros cantos do globo, sendo que, 
atualmente, este é o modelo urbano hegemônico, junto com todas as questões 
que o permeiam. 

sociologia_BOOK.indb   135 7/14/14   11:53 AM



136 S O C I O L O G I A

Também é importante ressaltar que a cidade não é uma invenção do mundo 
ocidental. Habitantes de sociedades mais antigas que aquelas aqui narradas 
já se organizavam socialmente em formato de cidades. Mas seu modelo con-
temporâneo foi cunhado no final do século XVIII, início do XIX, por esses dois 
processos históricos.

O documentário Ecce Homo — A cidade (de 1999, com direção de Manon Prévost e Pierre 
Lawrence) narra a história das cidades desde suas primeiras manifestações até seu formato con-
temporâneo. Voltado justamente para o ensino, sua linguagem é simples e ajudará a compreender 
o breve histórico apresentado neste tópico. Busque-o na Internet e complemente seus estudos!

Para saber mais

1.2 A sociedade contemporânea
No tópico acima, vimos alguns aspectos essenciais para observarmos a so-

ciedade contemporânea. Foram transformações muito particulares da história 
da humanidade, que desencadearam, em um primeiro momento, um processo 
de modernização para culminar na sociedade contemporânea como a vivemos 
atualmente. 

1.2.1 Traços da modernidade essenciais à contemporaneidade

A Sociologia passou a se constituir como ciência nesse momento, investigando 
as questões sociais que emanavam nesse novo contexto. Assim, temos:

De um lado, a competição provocada pelo capitalismo 
desencadeou um processo de incessantes transformações 
sociais. De outro, as mudanças econômico-sociais foram 
de tão grande monta que nada, a não ser a chamada 
“Revolução Neolítica” — que se caracterizou pelo sur-
gimento da agricultura estável e dos primeiros centros 
urbanos em torno de 10.000-3.000 a.C. — pode ser 
comparado a ela. A enorme concentração de pessoas 
em centros urbanos, o salto de produtividade, primeiro 
com a manufatura, depois com a indústria, conjugados à 
cristalização do operariado e da burguesia como classes 
em luta constante e a um crescimento da pobreza que 
contrastava com as riquezas que aquela produtividade 
proporcionava colocaram para os intelectuais do século 
XIX e inícios do XX o desafio de entender o que se passara de 
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particular nas formações ocidentais que havia levado àquela 
situação (DOMINGUES, 2005, p. 10-11).

O primeiro e principal foi o processo de urbanização, e logo podemos afir-
mar que a sociedade contemporânea é uma sociedade essencialmente urbana. 
Vivemos organizados em grandes aglomerados (em alguns casos, em gigantescos 
aglomerados) que oferecem uma série de serviços desde infraestrutura disponibili-
zada pelo poder público (como abastecimento de água, fornecimento de energia 
elétrica, escolas, hospitais, sistema viário) ou adquirida por meios próprios (entre 
moradia, alimentação) até bens de consumo mais específicos (como o lazer de 
cinemas, shoppings, lojas variadas de roupa, a educação) que possibilitam a vida 
humana. Além disso, o transporte ágil e rápido de um ponto do país a outro ou 
até entre diferentes partes do globo também faz parte desse contexto específico. 

Um segundo ponto diz respeito ao sistema socioeconômico capitalista, que 
se fortaleceu com as Revoluções Industrial e Francesa. Para esse fortalecimento, 
foi essencial o surgimento da indústria, na qual uma pessoa é a sua proprietária 
enquanto quem nela trabalha recebe um salário em troca da sua força de traba-
lho. Ou seja, apenas uma pessoa é proprietária de todo o material utilizado na 
produção de bens, desde maquinários até a matéria-prima. Assim, aconteceu um 
processo de acumulação de riqueza nas mãos do grupo proprietário enquanto os 
operários recebiam salários pequenos, que, com grande dificuldade, sustentavam 
a eles mesmos e as suas famílias (DOMINGUES, 2005). 

Esse ponto ajuda a entender outro aspecto da sociedade contemporânea, a 
desigualdade social. Basta circular pelas cidades, conhecendo diferentes cantos 
e extremos, para observar como as condições de vida são distintas e desiguais. 
Importantes teóricos explicam a desigualdade com base nessa transformação 
do trabalho, antes artesanal, no qual o trabalhador era proprietário dos seus 
meios de produção e matéria-prima, para um trabalhador empregado em troca 
de salário que não sustenta uma vida digna. Isso explica a pobreza em termos 
econômicos e de acesso, enfrentada por um grande grupo na atualidade.

Além disso, em termos de características do pensamento e questões, o 
contexto no momento fazia com que:

[...] outros fenômenos também saltavam aos olhos. Um 
estado diferente chamou igualmente a atenção dos inte-
lectuais da época. Ele tinha um tipo profissionalizado de 
burocracia e tendia a ser, crescentemente, construído a 
partir de princípios democráticos, com maior ou menor 
grau de participação popular, além de fundamentado 
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em leis universais, isto é, que se aplicavam a todos os 
seus cidadãos. Do mesmo modo, novas formas de com-
preender o mundo e nele agir surgiram nesse período. A 
razão humana foi valorizada em detrimento da religião 
(DOMINGUES, 2005, p. 11).

Na questão política, devem-se ter em conta os ideais que motivaram a Re-
volução Francesa: Liberté, Egalité, Fraternité (ou Liberdade, Igualdade, Fraterni-
dade em português), intimamente relacionados ao movimento iluminista. Por 
detrás de cada palavra estão características que regem nossa prática política. 
A liberdade deveria se opor às amarras das relações servis que regulavam a 
forma de trabalho predominante em um momento anterior. Ela defendia uma 
ação individual por vontade própria, ou seja, decisões livres, tomadas pela 
realização pessoal e sem dependência do outro. Por igualdade, entende-se 
que deveria existir um tratamento igual para todos os indivíduos, sem distinção 
de classe, de cor, de origem, de sexo, quer dizer, sem distinção por qualquer 
característica. Por fraternidade, a noção de uma proximidade comum a todos, 
que norteie um ideal em prol da coletividade.

Assim, inicia-se o processo da constituição do Estado moderno. Deveria, 
por suposto, defender os interesses da nação, que abarcaria um grupo sólido 
de indivíduos, constituído de fronteiras físicas estabelecidas no mundo, algo 
inexistente anteriormente. Também deveria garantir a igualdade de tratamento 
para cada membro dessa nação, sem distinção por nenhuma especificidade. E, 
por fim, garantir suas liberdades individuais desde sua expressão até a circulação 
livre. Claro que, para isso, quem está no poder do Estado deve representar a 
maioria da população, e assim grande parte dos países possui hoje uma repú-
blica — característica já discutida anteriormente — democrática.

Esses ideais são observados na sociedade brasileira. Primeiro, no momento 
da votação, no qual se elege quem ocupará o poder do Estado pelo voto obri-
gatório, representando assim a maioria da população. Outros pontos podem 
ser observados na Constituição Federal, promulgada em 1988, como:

Na Constituição da República do Brasil, encontra-se tal 
princípio [a igualdade] na conclusão que se chega, da 
análise e interpretação do artigo 5°, incisos LIII, LIV, LV, 
LVI, LVII, e LVIII. A igualdade acima de qualquer coisa, 
paridade de direitos entre os cidadãos. [...] A inadmissi-
bilidade da diferenciação segundo a Lei Maior do Estado 
brasileiro, somente poderá ser concedida através da cha-
mada desigualdade material, e não formal, v.g. exemplo: 
da gestante, ou no caso do idoso (ALMEIDA, 2011, p. 6).
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Ainda sobre o trecho apresentado por Domingues (2011), o autor ressalta 
que o pensamento organizado de forma racional passa a predominar nas ex-
plicações do mundo. Antes desse momento, a religião, em especial a Igreja 
Católica, dominava as diferentes dimensões da vida humana, desde as relações 
de trabalho até as relações com o poder soberano. Um exemplo ilustrativo é 
que, em algumas monarquias na Europa, o poder político era legitimado por 
religiosos, uma das formas de se sustentar no poder.

Mas também se pode pensar nas explicações por crenças não racionais, 
para além da religião. Mais uma vez há o exemplo do rei, que possuía o poder 
político por conta da hereditariedade, pela sucessão da família, assim como os 
nobres. Ou seja, esses grupos usufruíam de benefícios simplesmente por terem 
nascido na família certa.

Inicia-se um processo de questionamento racional da hereditariedade. E isso 
atinge também o poder político de uma sociedade, que não deveria apenas se 
justificar pela consanguinidade, e outros aspectos começam a ser levantados, 
como a escolha dos representantes. Desse modo, tem início um processo de 
racionalização do poder político.

O individual passa a prevalecer sobre as distinções colocadas pelo coletivo, 
e há a possibilidade da construção dessa identidade acontecer como uma opção 
do próprio sujeito. Domingues (2005) conta de que forma essa transformação 
pode ser compreendida na sociedade brasileira, narrando como era antes da 
modernidade:

A história do Brasil, de forma semelhante à de outras 
sociedades, conheceu, até o advento da modernidade, 
padrões de organização social em que as pessoas e as 
coletividades tinham laços com locais específicos por 
meio dos quais as identidades pessoais e coletivas eram 
claramente determinadas. A identidade de membro de 
uma família extensa nucleada em torno da grande pro-
priedade rural e sua casa-grande definia, para muitas 
gerações, o pertencimento às camadas dominantes da 
sociedade; enquanto para os trabalhadores, laços de 
subordinação pessoal eram característicos. Isso se dava 
com frequência primeiramente mediante a escravidão 
(mesmo quando incorporados à casa-grande) ou, para 
outros, mediante formas de trabalho que implicavam 
liberdade relativa, mas subordinação de fato, ao longo 
das gerações, ao proprietário da terra, relações que pos-
teriormente se generalizavam. A identidade e o destino 
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pessoal e coletivo de articulavam, assim, à situação 
de trabalhador de um local e de um senhor de terras 
(DOMINGUES, 2005, p. 24).

Essa era a situação encontrada no Brasil durante longos anos. As identidades 
eram fixas e cristalizadas de acordo com a família em que o indivíduo nascia, 
existindo uma ideia de herança que condicionava a posição que cada uma 
assumiria. 

Se uma pessoa nascesse em uma família escrava, iria reproduzir essa condi-
ção ao longo de sua vida; se nascesse na casa-grande, seu estilo de vida seria 
completamente distinto. Além disso, havia uma questão de gênero ainda muito 
presente e que demarcaria suas atividades em determinado local: se fosse uma 
mulher em uma casa-grande, os trabalhos seriam no âmbito doméstico, como 
cuidadora do lar; se fosse um homem na mesma situação, cuidaria dos negócios 
estabelecidos pela família. 

É claro que essa diferença ia além das fronteiras do trabalho, ocupando toda 
a vida social do indivíduo, onde ele circulava (se em casa apenas, na cidade, 
nas plantações), como se vestia, o que comia. A identidade tomava todo o ser 
social de cada um, e pouco se tinha espaço para uma vida mais individualizada.

Isso se transforma a partir da modernidade:

Aos poucos a modernidade rompeu com isso (mais len-
tamente no Brasil [...]), liberando o trabalhador dessas 
relações pessoais e estáveis por meio de mecanismos que 
vários autores classificam como de desencaixe. [...] em uma 
sociedade em que, ao menos formalmente, ele é tido como 
um cidadão que não deve obrigações pessoais a ninguém 
e pode viver onde bem entender. Sua identidade se torna 
assim um dado aberto, e, em consequência, em grande 
medida sua própria responsabilidade (DOMINGUES, 
2005, p. 24). 

Observa-se que, com a modernidade, a noção de liberdade de escolha passa 
a existir de forma presente, algo com pouca abertura em momento anterior à 
modernidade, ou seja,

[...] os sujeitos sociais passaram a se entender e a condu-
zir sua vida como indivíduos (e não mais como membros 
de linhagens, de famílias ou clãs); o pertencimento social 
agora era dado, sobretudo,pela origem nacional, embora, 
para os trabalhadores, ser membro de uma classe tenha 
passado a ser cada vez mais importante (DOMINGUES, 
2005, p. 11).
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Isso exige do indivíduo uma maior reflexividade que, apesar de estar pre-
sente no momento anterior, é muito mais forte com essa ruptura. Deve-se pen-
sar muito mais em qual lugar cada um pretende ocupar na sociedade, como 
atingir o objetivo, quais são as opções, para onde se quer ir, qual o estilo de 
vida optar, qual a profissão seguir (DOMINGUES, 2005). Claro que os limites 
ainda estão colocados por condições sociais, um problema que vamos abordar 
posteriormente nesta unidade.

A figura do flâneur ilustra a questão da individualidade no período moderno. A partir de um 
poema escrito por Charles Baudelaire no século XIX, desenhou-se um sujeito que fazia parte 
da própria estrutura física da cidade e poderia perambular pelas ruas conhecendo suas histórias 
sem ser notado. A obra “A atitude flâneur na cidade” transmite essa ideia, para saber mais 
acesse o link: <http://en.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A2neur>.

Para saber mais

Por fim, a racionalidade também interfere no dia a dia da população como 
um todo, em especial na vida urbana (DOMINGUES, 2005). Os bens e recur-
sos disponíveis — desde a água encanada que abastece nossas moradas até 
o celular que utilizamos, a forma como se resolvem os problemas urbanos, 
a vacina nova contra uma doença ou opções para o fornecimento de energia 
elétrica — hoje são só possíveis graças ao progresso técnico científico. Quando 
se encontra um problema na sociedade, no âmbito da saúde, de abastecimento 
de recursos, uma das principais saídas acontece através da pesquisa científica.

É importante sublinhar que a religião é parte constituinte essencial da so-
ciedade. Afastar a religião das explicações sobre a vida humana não quer dizer 
que ela perdeu ou perderá sua força por completo, e, sim, que adotou outras 
formas de pensar a realidade. Não se faz, com isso, um juízo sobre o pensa-
mento com mais benefícios ou não, todavia, a racionalidade, e em especial a 
ciência, mostra-se fundamental para o olhar de como se vive na atualidade. 

A partir desses aspectos, conseguimos entender de que forma se inicia esse 
padrão urbano que persiste até os dias de hoje. O quadro abaixo sintetiza os prin-
cipais pontos discutidos nessa contextualização, contrastando os dois períodos: 
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Quadro 4.1  Contraste entre características sociais no período antes da 
modernidade e na modernidade

Antes da modernidade Modernidade

rural urbana

 Fonte: Do autor (2014).

Apontadas as características essenciais da modernidade para observar e 
compreender a contemporaneidade, passaremos, agora, a discutir especifi-
camente o momento contemporâneo. É importante ressaltar que se deve ter 
a história como um processo, e não simplesmente a sucessão de fatos. Isso é 
transmitido pelo Quadro 4.1, com os principais contrastes do período moderno 
e antes da modernidade. A contemporaneidade entra nesse processo histórico, 
e não é um momento completamente distinto.

1.2.2 O mundo contemporâneo 

A divisão entre o que é moderno e o que é contemporâneo é tênue e ques-
tionada. Não é unanimidade nem uma questão resolvida para os estudiosos da 
Sociologia que exista de fato um momento contemporâneo. Alguns defendem 
que, no máximo, poder-se-ia afirmar que vivemos em um mundo pós-moderno. 
Sem adentrar muito os embates acadêmicos, o que é importante você entender 
é que questiona-se a divisão entre esses dois momentos e deve-se pensar em 
uma continuidade.
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Assim, a modernidade e a contemporaneidade não devem ser tratadas 
em formato de contraste tal qual o período “antes da modernidade” e a “mo-
dernidade”. Você deve ter percebido que várias questões levantadas sobre a 
modernidade podem ser observadas no momento que vivemos hoje, entendido 
como a contemporaneidade. Essa é a ideia de processo.

Pois bem, mas será que não há uma característica que seja própria do mo-
mento contemporâneo? Algo específico que nos diferencia nos últimos tempos? 
Existe, sim, e apresentaremos alguns pontos aqui importantes para entendermos 
os desafios colocados pela vida urbana na contemporaneidade.

Um primeiro ponto seria a questão do individualismo. Ela exacerba os 
limites da individualidade desenvolvidos na modernidade, para entender o 
encontro com um possível isolamento do indivíduo em si mesmo. A questão 
da individualidade propunha autorreflexão e a experimentação de outros 
“lugares” e/ou identidades pelos indivíduos, possibilitando sua circulação em 
diferentes esferas. Porém, ainda permaneciam papéis fixos e de difícil ruptura 
impostos por uma tradição que a modernidade não conseguiu resolver (DO-
MINGUES, 2005).

Uma das questões que servem para ilustrar esse contexto seria os papéis de 
gênero. A posição ocupada pela mulher ainda permanecia em grande parte no 
âmbito doméstico, ou em torno de relações sociais relacionadas. Ou seja, não 
houve uma quebra de fato com essa divisão de trabalho, a mulher responsável 
pela casa e o homem como provedor, apenas se flexibilizou um pouco mais 
as possibilidades. Isso foi sendo conquistado pouco a pouco no período mo-
derno, com a mulher entrando no mercado de trabalho, conquistando direito 
ao voto, fatos que indicariam que a existência de novas aspirações para a sua 
individualidade, antes impossíveis. 

Uma exacerbação da individualidade moderna acontece na contempora-
neidade. Esse processo é radicalizado em todos os sentidos, e a busca pelo 
seu “eu” se torna mais intensa e acarreta mudanças que afetam diretamente as 
relações sociais estabelecidas, em especial, nas cidades.

Em suma, o individualismo contemporâneo, embora se 
possa traçar origens históricas mais longínquas, surge a 
partir de mecanismos especificamente modernos, que 
possibilitam aos sujeitos uma autonomia aparentemente 
sem precedentes na história humana [...]. A radicalização 
desses processos acarreta uma crescente dissolução de 
padrões morais, cognitivos e estéticos, implicando pre-
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cisamente a radicalização da modernidade e do próprio 
individualismo (DOMINGUES, 2005, p. 24).

A exacerbação da individualidade provocaria uma impessoalidade nas re-
lações sociais, não apenas de pessoas com contato distante do indivíduo, mas 
também aquelas com um contato mais próximo. Isso envolve as pessoas que se 
encontram eventualmente na rua, os vizinhos, o porteiro, o grupo do trabalho 
e até mesmo a família. Esse seria um contraste sobre o relacionamento pessoal 
estabelecido em lugares menores, ou seja,

O relacionamento pessoal, direto, “face to face”, seria 
típico de pequenos grupos, comunidades, aldeias etc. 
enquanto na cidade, especialmente na metrópole, encon-
traríamos a distância, a impessoalidade e o anonimato. 
Assim, haveria também um contraste entre a predomi-
nância de vida grupal, comunitária, com forte presença 
de laços familiares e de parentesco e um individualismo 
que chegaria na vida metropolitana a formas agonísticas, 
com perda ou desagregação de redes de parentesco e de 
reciprocidade. Assim, os indivíduos tenderiam a se orga-
nizar em famílias nucleares ou mesmo a ficar cada vez 
mais isolados, estabelecendo relações mais impessoais e 
distantes (VELHO, 2000, p 16).

Assim, existiriam dois extremos e graus intermediários desse tipo de relação, 
baseado no tamanho dos aglomerados urbanos, ou melhor, no número de 
pessoas que vivem juntas. 

De um lado, um grupo pequeno, que, para Velho (2000), aparentemente soa 
como habitando áreas com características mais rurais, onde existe uma proxi-
midade e um laço mais próximo com o outro, provavelmente uma relação de 
troca e reciprocidade mais intensa e mais solidária. Como troca e solidariedade 
pode-se entender uma segurança em momentos de necessidade com algum 
tipo de apoio, no sentido de companheirismo. 

No outro extremo, estariam as grandes metrópoles, com um distanciamento 
entre os indivíduos, sem uma rede de proximidade da qual poderia usufruir. Este 
fato acarretaria voltar-se ou para relações familiares, como diz Velho (2000), 
famílias nucleares (que significa o pai, a mãe e os filhos apenas) ou na morada 
solitária, fato cada vez mais comum no Brasil contemporâneo.

São dois extremos, e no intermeio existem variados graus mais próximo 
de proximidade e impessoalidade. Como exemplo de metrópoles, no caso 
do Brasil, podem-se citar as grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, 
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Porto Alegre e Belém. Como grupos pequenos, temos como exemplo aldeias 
indígenas, pequenas vilas agrícolas. Nesse intermeio, os diversos tipos de 
aglomerado urbano ou não, as cidades dos diversos tamanhos presentes em 
todo o território nacional.

O desenvolvimento das ideologias individualistas está 
associado, entre outros fenômenos, à urbanização da  
sociedade, entendida não só como o crescimento físico 
das cidades, mas como também a difusão de valores li-
gados ao meio urbano. Na realidade, os individualismos 
aparecem como dimensão fundamental de uma cultura 
urbana, expressão de uma sociedade em que o floresci-
mento do comércio, a expansão marítima, a diversificação 
de atividades e ocupações desde, pelo menos, o final da 
Idade Média, marcam um processo de mudança acele-
rado em relação às estruturas tradicionais do feudalismo 
europeu (VELHO, 2000, 17-18).

Assim, o individualismo é um fenômeno associado a grandes aglomerações, 
pois, nesses lugares, grande parte das pessoas com quem se convive são desco-
nhecidos por conta das intensas mudanças físicas, de uma cidade para outra, 
de um bairro para o outro, devido à dimensão das áreas urbanas. Portanto, 
vive-se a priori como um anônimo no meio da multidão, se conhece poucas 
pessoas e é difícil classificar as desconhecidas por conta da heterogeneidade e 
complexidade dos indivíduos com quem se convive (VELHO, 2000). Voltando 
ao vilarejo, existe uma proximidade maior e uma confiança no outro por já ter 
visto em algum lugar, ter algum parente próximo ou conhecido, enfim, sabe-se 
com quem se fala.

Tem-se, de tal modo, uma contradição na passagem da individualidade 
para o individualismo:

[...] um lado temos o individualismo(s) como força posi-
tiva de transformação, vinculado às ideias de liberdade e 
igualdade, rompendo com a opressão e rigidez de sistemas 
tradicionais de dominação e organização social como o 
feudalismo. De outro, o individualismo aparece como 
produtor de situações de desagregação e anomia sociais, 
rompendo com valores e redes de reciprocidade e de 
atuação pública (VELHO, 2000, p. 21).

A atitude individualista não deve ser vista como um fato valorado negativa-
mente. É importante entender como ela se expressa socialmente e quais as con-
sequências para o aprofundamento dos problemas da sociedade contemporânea.
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O segundo ponto importante de diferenciação entre a modernidade e a con-
temporaneidade seria o consumo. Na verdade, não seria propriamente o simples 
consumo o problema, mas os altos níveis e padrões das populações que com-
partilham uma cultura contemporânea, fenômeno denominado consumismo.

O desenvolvimento da prática consumista teve como primeira condição o 
processo de produção de bens em larga escala, que se iniciou na Revolução 
Industrial. Somente com uma grande quantidade de produtos é que todos 
poderiam ter acesso a estes e se popularizam estilos de vestimenta, comida, 
moradia, exaltados pelo “espírito” consumista. 

A segunda condicionante foi o processo que tornou o estímulo ao consumo 
como política de crescimento econômico de um país (DESJEUX, 2011), que se 
iniciou na década de 1920, nos Estados Unidos. Esse último ponto se concre-
tizou e, logo, proporcionou o amplo acesso aos bens e produtos, cunhando o 
termo largamente utilizado: “consumo em massa”. 

Contudo, para tornar o consumismo uma prática em massa de fato, reali-
zaram-se mudanças culturais que interferiram profundamente na relação que 
cada indivíduo possui com a mercadoria. 

Um pouco confusa essa ideia de consumismo? Pense no seu dia a dia, 
em uma roupa que você comprou ou pretende comprar: você compra 
tal roupa por que vê nela seu estilo ou algo com o que se identifique? 
Por que você escolhe uma peça de roupa e não outra? Apenas pelo 
seu valor? Ou existem outros aspectos que agradam mais que outros? 
Ou por que sente necessidade de um refrigerante específico em vez 
de água para matar a sede?

Questões para reflexão

Existem várias explicações para a centralidade que o consumo tomou na 
sociedade contemporânea. Um primeiro ponto foi a transformação de um ob-
jeto para um símbolo social, afastando ou minimizando sua funcionalidade/
utilidade. Todos os objetos passam a ter uma natureza de signo e não são mais 
adquiridos por uma questão técnica/utilidade (DOUGLAS; ISHERWOOD, 
2004). Vestir uma roupa não é apenas cobrir o corpo, mas utilizar um signo 
que localiza cada indivíduo dentro da ampla rede de relações sociais.
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Nesse sentido, a escolha dos objetos seria essencial à sociabilidade. Os bens 
são a parte visível da cultura, na qual se reconhece o outro e se é reconhecido, 
adquirindo uma perspectiva do seu entorno social e como cada um está dis-
posto nesse contexto. As vestimentas poderiam ser comparadas com a língua: 
você fala uma língua e consegue entender ou não as pessoas pelas palavras. 
Os bens fariam parte de uma linguagem silenciosa, na qual se conhece o outro 
sem ao menos trocar uma só palavra, estabelecendo uma forma de comunica-
ção própria e eficiente (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Em uma analogia 
ao sistema de comunicação por línguas, os bens (roupas, comidas etc.) seriam 
as palavras que realizam a comunicação com os outros; logo o conjunto de 
bens utilizados forma um sistema de símbolos próprios, e possibilita a todos 
se colocar socialmente.

A escolha dos bens cria continuamente certos padrões 
de discriminação, superando ou reforçando outros. Os 
bens são, portanto, a parte visível da cultura. São ar-
ranjados em perspectivas e hierarquias que podem dar 
espaço para a variedade total de discriminações de que 
a mente humana é capaz. As perspectivas não são fixas, 
nem aleatoriamente arranjadas como um caleidoscópio. 
Em última análise, suas estruturas são ancoradas nos 
propósitos sociais humanos (DOUGLAS; ISHERWOOD, 
2004, p.114).

Do mesmo modo que os bens são propulsores da interação social, eles 
possuem o poder de aproximar ou afastar determinadas pessoas do seu con-
vívio. Assim, eles integram e excluem, classificando os indivíduos a partir 
das escolhas realizadas nas práticas de consumo. Por si só, “Os bens são 
neutros, seus usos são sociais; podem ser usados como cercas ou como pon-
tes” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 36). Ou seja, o significado de cada 
produto utilizado é construído socialmente, em especial pelo marketing, o 
que nos faz associar tal roupa com um estilo específico, por exemplo, mais 
nerd ou esportista. 

Esse processo de consumismo, que é o meio de se colocar diante da so-
ciedade, tomou grande proporção, a ponto de alguns teóricos denominarem a 
sociedade contemporânea como sociedade do consumo. O produto torna-se um 
símbolo, e sua utilidade no cotidiano é minimizada ou simplesmente ignorada. 
Um segundo ponto é que o símbolo atribuído pelos bens aos indivíduos passou 
a ser mais importante do que o próprio indivíduo. Já não importa se aquilo 
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que se aparenta ser é de fato a essência individual, os bens são utilizados pelo 
simples fato de representarem algo.

O consumo de certos bens em detrimento de outros já fixa ou confere 
certo tipo de status social ao indivíduo, e, consequentemente, seus hábitos e 
costumes de vida. Por exemplo, quando se pergunta a alguém: “que música 
você ouve?”, a partir da resposta dada, se o sertanejo ou o rock, você já asso-
cia àquela pessoa uma série gostos e costumes que ela ainda nem verbalizou. 
Os bens, aqui representados pela música, já formaram uma imagem daquela 
pessoa, que você pode gostar e optar por conversar ou, ao contrário, não gostar 
nem se aproximar muito. 

Figura 4.2 A infinidade de produtos em um supermercado nos Estados Unidos

Fonte:  06photo/Shutterstock (2014).

Diante de uma infinidade de produtos, a escolha de um específico pode 
carregar uma infinidade de significados. A Figura 4.2 traz a impressão de que 
as opções de produtos oferecidas pelo mercado podem chegar ao infinito.

E a maior problemática é quando se depende inteiramente da aquisição 
de símbolos para se manter certo status. Essa consiste em uma das principais 
críticas e, pode-se afirmar, acarreta uma série de problemáticas no âmbito 
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urbano. Um exemplo desse consumismo seria o carro no contexto brasileiro 
em anos recentes. O automóvel passou por um forte processo de estímulo de 
compra. São processos muitas vezes inconscientes, mas acontecem por meio 
de propagandas, do estímulo do governo, das “conversas” com amigos. 

Todos esses pontos tratados anteriormente — o individualismo, o consu-
mismo e, o que anunciaremos adiante, a globalização — se desenvolveram e 
se espalharam pelo mundo graças às mudanças da forma como a comunicação 
e a troca de informações se realizam.

Com o advento do telefone, em um primeiro momento, e da Internet, no 
segundo, a comunicação deixou de encontrar barreiras físicas, eliminando o 
problema da distância entre dois lugares. Quando pegamos o telefone ou man-
damos uma mensagem para um amigo que vive em outra cidade ou país, não 
temos mais a preocupação do quão distante ele está, já que isso não importa 
mais para realizar esse tipo de comunicação. Isso era impensável anteriormente, 
quando a comunicação dependia de cartas, recados, de transmissão da mensa-
gem através de algo físico, um papel ou uma pessoa. Assim, o tempo da comu-
nicação dependia do tempo de transporte do papel, da carta ou do mensageiro.

Outro ponto importante foi a mudança temporal da comunicação. Ela passa 
a acontecer de modo instantâneo, é estabelecida no momento em que ligamos 
ou quando clicamos o enter nos computadores. Modifica-se, assim, o tempo 
de comunicação, algo infinitamente mais ágil do que em tempos anteriores.

Assim, esse novo contexto provocou:

A separação dos movimentos da informação em relação 
aos movimentos dos seus portadores e objetos permitiu por 
sua vez a diferenciação de suas velocidades; o movimento 
da informação ganhava velocidade num ritmo muito mais 
rápido que a viagem dos corpos ou a mudança da situ-
ação sobre a qual se informava. Afinal, o aparecimento 
da rede mundial de computadores pôs fim — no que diz 
respeito à informação — à própria noção de “viagem” (e 
de “distância” a ser percorrida), tornando a informação 
instantaneamente disponível em todo o planeta, tanto na 
teoria como na prática (BAUMAN, 1999, p. 20-21).

Desse modo, há uma transformação na ideia de tempo e espaço, e isso foi 
essencial para o surgimento e a concretização da globalização como um modo 
de estar no mundo, presente em todos os países.

A globalização tem como pressuposto a interconexão entre os diferentes 
lugares nas mais longínquas partes do globo. Passam a existir possibilidades 
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infinitas de se comunicar, de viajar ou de experimentar outro lugar mesmo, sem 
uma viagem física. Esse processo envolve tanto a parte comunicativa como as 
empresas internacionais e globais, que conseguem se inserir na economia dos 
mais diferentes países.

Um ótimo exemplo são as empresas de fast-food que existem na maioria 
dos países ao redor do mundo. Com isso, você consegue experimentar um 
hambúrguer tipicamente norte-americano em qualquer parte do globo. Ou 
tomar uma Coca-Cola® em qualquer lanchonete no Brasil. Esse processo eco-
nômico ilustra bem a ideia da globalização, da proximidade entre os lugares, 
independentemente das distâncias físicas.

Igualmente, aumentou o poder de circulação de pessoas. As barreiras e as 
fronteiras entre os lugares são minimizadas em prol de uma intensa mobilidade 
e uma vontade de conhecer outros lugares. “O espaço deixou de ser obstáculo, 
não há mais fronteiras naturais nem lugares óbvios a ocupar” (BAUMAN, 1999, 
p. 85). Nesse novo contexto, circulam em nível mundial as empresas (e o seu 
capital e produtos internacionalmente conhecidos), as informações e as pessoas, 
com intensidade e agilidade nunca antes imaginadas.

O significado mais profundo transmitido pela ideia da glo-
balização é o do caráter indeterminado, indisciplinado e 
de autopropulsão dos assuntos mundiais; a ausência de um 
centro, de um painel de controle, de uma comissão diretora, 
de um gabinete administrativo (BAUMAN, 1999, p. 65).

Os efeitos e os limites disso em nível global são incontroláveis e, logo, 
desconhecidos. O que Bauman (1999) diz sobre a autopropulsão dos assuntos 
mundiais é exatamente esse alto poder de circulação das informações que 
alcançam a todos. Você já abriu uma página de notícias hoje? Abra e veja 
quantas das notícias são de outros países que não o Brasil. Você acha que elas 
interferem, de fato, na sua vida?

Esse é um efeito perverso da globalização, estamos sempre conectados com 
outras partes do mundo e não sabemos se elas afetam realmente nossas vidas. 
Em termos políticos e econômicos, parte das grandes decisões repercute em 
maior ou menor grau no país como um todo. Em termos culturais, optarmos por 
comer em um restaurante estrangeiro em vez de nacional ou local fará bem à 
nossa própria cultura? Essas ainda são questões ainda não bem resolvidas pelo 
processo de globalização.
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É importante ressaltar que esse processo foi fundamental para a solidificação do 
“espírito” do consumismo. O acesso aos produtos de diferentes países foi possibili-
tado por uma grande rede econômica que se formou a nível mundial. Adquirimos 
produtos do mundo inteiro com certa facilidade graças a esse amplo processo. 
Observe as marcas dos carros nas ruas, alguma delas lhe parece brasileira? Pois 
é, em certa medida os produtos nacionais perdem força com esse processo, para 
adentrarem os produtos estrangeiros, dominando grande parte dos mercados.

Esses três processos descritos — o individualismo, o consumismo e a glo-
balização, somados ao fenômeno da troca de informações intensas, marcariam 
as transformações ocorridas na sociedade entre a modernidade e o momento 
contemporâneo. Com eles, também se transformaram as relações sociais es-
tabelecidas entre os indivíduos: como realizamos esse contato — se de forma 
mais próxima ou mais distanciada; com quem travamos uma relação — com 
pessoas de aspirações ou gostos parecidos ou se isso é irrelevante; com que 
frequência nos comunicamos com cada pessoa do nosso círculo de contato; 
se utilizamos produtos de outros países. 

Provavelmente, essas transformações são sentidas no seu dia a dia, e estudar 
sobre a sociologia e tais processos provoca uma reflexão e uma consciência sobre 
como cada um desses pontos influencia sua vida.

 1. A sociedade moderna contribuiu para o desenvolvimento das cidades 
como as vivenciamos na atualidade. Temos aspectos como a mudança 
na política, o advento da ciência, as mudanças no trabalho. Você 
consegue identificar alguns desses aspectos no contexto da sua vida 
presente? Apresente quais pontos e demonstre como eles se relacio-
nam à perspectiva teórica.

 2. Agora que você já conheceu os processos associados à contempora-
neidade — o individualismo, o consumismo, o aumento da velocidade 
na comunicação e a globalização —, você acredita que eles afetam 
diretamente sua vida? Mostre quais pontos e como eles influenciam.

Atividades de aprendizagem

sociologia_BOOK.indb   151 7/14/14   11:53 AM



152 S O C I O L O G I A

Seção 2 Desafios nas cidades

Como apresentado na seção anterior, o momento contemporâneo possui 
relação íntima com a vida urbana, pois ela seria o lugar, a priori, do nascimento 
e desenvolvimento das suas características, ou seja, seu lugar de origem. E viver 
em uma cidade com essas facetas contemporâneas não é uma tarefa simples. 
Temas como segregação social, a violência que assombra a cada dia, e, talvez o 
mais grave, a dificuldade na mobilidade urbana serão trabalhados nesta seção, 
relacionando cada um deles com as questões contemporâneas listadas acima. 
Por fim, será apresentado como o indivíduo e suas profundas transformações 
podem almejar uma boa qualidade de vida.

Grande parte da população brasileira, como já vimos, vive em áreas ur-
banas, desde grandes metrópoles, como São Paulo, com mais de 11 milhões 
de habitantes, ou Belém, com mais de 2 milhões, municípios intermediários, 
como Londrina, com cerca de 500 mil habitantes, ou Blumenau, com pouco 
mais de 300 mil, até cidades menores.

Assim, nesta seção, vamos tratar dos desafios da vida nas cidades na atua-
lidade e uma reflexão sobre o que significa qualidade de vida nos dias atuais. 
O objetivo é que você desenvolva uma visão crítica sobre o que vive no seu 
entorno, quais são os problemas enfrentados e, talvez, que seja instigado a 
buscar possíveis soluções.

2.1 Segregação social
O tema segregação social é vastamente estudado no Brasil, pois contamos 

com cidades que nascem e crescem com essa lógica segregadora incrustada, 
o que provoca vários problemas urbanos. A segregação social diz sobre a 
concentração de pessoas com características próximas, localizadas em um 
determinado território da cidade (TORRES et al, 2006), avaliando o grau de 
isolamento desses grupos.
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O tema sobre a segregação social no Brasil tem sido tratado há muitos anos sobre diversos prismas 
possíveis, não só a renda, mas também a origem do imigrante, o trabalho. Para entender um 
pouco mais, acompanhe uma entrevista com o prof. José Marcos Pinto da Cunha à RTV/UNICAMP 
com o tema “Segregação Social no Brasil Hoje”, grande especialista na área. Veja o vídeo aces-
sando o link: <http://www.rtv.unicamp.br/?video_listing=segregacao-social-no-brasil-hoje>.

Para saber mais

Existem os mais variados tipos de segregação. Pode-se, por exemplo, con-
siderar um grupo segregado a partir da baixa renda, que não consegue pagar 
aluguéis em boas casas em melhores regiões das cidades e vai viver em áreas 
e moradias com piores estruturas. É mais caro pagar por casas nas regiões mais 
centrais das cidades do que em regiões mais longes, não é mesmo? Ou é mais 
barato construir uma casa simples de madeira do que uma casa de alvenaria? 
Assim, a população de baixa renda procura esses espaços em que consegue 
pagar por um teto, e vai morar onde as moradias são mais acessíveis.

Mas também se pode falar de grupos de alta renda segregada. Existe um mo-
vimento, por exemplo, da ida de classes mais altas a condomínios de luxo, um 
pouco distante dos centros das cidades. Esses condomínios possuem algumas 
características não encontradas usualmente nas cidades: com altos muros em 
volta do condomínio, uma maior segurança com câmeras e vigilantes, moradias 
mais espaçosas, casas de alto padrão. Por todas essas características, o valor 
do imóvel ali localizado está além do que a maioria da população consegue 
pagar; logo, apenas pessoas com alta renda vivem nesses espaços. Isso também 
é uma segregação, o indivíduo passa a não conviver mais com características 
distintas da sua.

Outro exemplo de segregação comum nas cidades é pela região de origem 
da população. Quando os imigrantes chegam a um município, geralmente vão 
procurar áreas onde já vivem alguns conhecidos. Esses conhecidos podem ser 
do mesmo lugar de origem desse grupo que chega. A ida pode acontecer por 
meio de parentes ou outros amigos ou da igreja, como uma rede que existe e 
serve muito bem ao migrante nesse momento de chegada, onde tudo e todos 
são novos. Assim se constituem bairros inteiros, com migrantes de uma região 
específica. Não necessariamente todos chegaram ao mesmo tempo, geralmente 
é um processo que pode levar décadas para se constituir. Torna-se comum, por-
tanto, encontrar bairros, por exemplo, no Pará, onde residem maranhenses, ou 
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de pessoas com origem nordestina no Sul. A segregação por origem da região 
é algo comum, que não tem muito relação com a renda daqueles indivíduos, 
e sim mais pelos conhecidos da mesma terra.

Existem aspectos importantes para a formação desses grupos segregados. 
Primeiro, existe uma noção de reconhecimento do próximo, no sentido de 
se reconhecer com os seus vizinhos, e possibilitar uma maior proximidade 
com as pessoas onde se vive. Isso pode aprimorar o convívio social naquela 
nova cidade, e possibilita constituir uma comunidade com união e aspirações 
conectadas. Em caso de algum problema com a família, o indivíduo teria com 
quem contar para pedir uma carona, um favor, um lugar para dormir. Nesse 
sentido, a segregação pode promover uma maior interação entre os moradores 
dessas áreas.

Por outro lado, a segregação promoveria condicionantes de vida para 
a população que vive em áreas mais ou menos segregadas (TORRES et al. 
2006). Uma das principais preocupações é o acesso ao serviço público, que 
aconteceria de forma desigual nas diferentes áreas das cidades. Parte-se de 
um princípio que os serviços públicos são mais precários em áreas periféricas 
das cidades, comumente ocupadas por população de baixa renda. Ou seja, a 
localização de cada residência na cidade importa no momento de buscar os 
serviços necessários para a vida de cada um.

Agora, reflita sobre a sua cidade: existe posto de saúde, escola e linha 
de ônibus em todas as regiões? Se sim, esses serviços possuem uma 
boa qualidade em todos esses lugares? Ou existiria uma desigualdade 
de acesso aos serviços?

Questões para reflexão

É comum encontrarmos bons hospitais e postos de saúde nas áreas centrais, 
além de serem servidas por uma grande quantidade de transporte público, os 
coletivos ou ônibus. Isso é mais escasso nas regiões periféricas e o serviço é, 
geralmente, de qualidade inferior.

Mas por que será que surgiram essas áreas mais segregadas? Quais os mo-
tivos dessa ocupação desigual na cidade? 
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Torres et al. (2006) apontam para algumas causas. A primeira delas seria a 
estrutura do mercado de trabalho. Isso aconteceria porque a economia brasileira 
estaria organizada com base em salários muito baixos, o que não permitiria 
de forma alguma o acesso de um grupo expressivo na população de moradias 
dignas, forçando-os a buscar áreas mais periféricas e mais baratas. Portanto,

[...] a “estrutura social” brasileira e seu mercado de 
trabalho, bem como as transformações pelas quais pas-
saram nos últimos anos, explicariam os padrões de alta 
segregação e as precárias condições de vida na periferia. 
[...] Assim, a moradia periférica funcionaria como uma 
espécie e “válvula de escape” que permitiria aos tra-
balhadores pobres encontrarem locais de moradia sem 
impactos substanciais para o investimento público e para 
o chamado “custo de reprodução da força de trabalho” 
(TORRES et al., 2006, p. 239).

O segundo motivo estaria relacionado com o controle do mercado imobili-
ário sobre as terras das cidades. Ele possui o poder de valorizar algumas áreas 
e não outras e controlar, assim, a construção de moradias. 

Você conhece algum projeto do governo federal de construção de mora-
dias na sua cidade ou em alguma cidade próxima da sua (Minha Casa, Minha 
Vida, por exemplo)? Onde ele está construído ou está sendo construído, em 
uma área mais central, bem localizada e com vários serviços, ou em um lugar 
mais distante, ainda muito precário para atender a essa população? Esse é um 
caso muito comum e muito discutido, as moradias que são construídas longe 
do centro sem estrutura pública de serviços.

Outro caso também comum é a remoção de grandes favelas em áreas loca-
lizadas próximas a grandes vias (TORRES et al., 2006). Essas áreas foram ocupa-
das há muitos anos, mas o mercado imobiliário acaba valorizando tal área por 
conta de algum empreendimento próximo (um shopping, uma grande avenida). 
Com essa população de baixa renda vivendo nesses espaços, o que resta é a 
remoção dessas famílias, geralmente por meio da violência, com polícia, sem 
nenhum planejamento para o futuro dessas pessoas. Isso acontece com maior 
frequência nas grandes metrópoles, não sendo comum em cidades menores.

Assim, parte dos estudiosos da dinâmica do mercado imobiliário:

[...] enfatiza o papel desempenhado pelos incorpora-
dores e suas estratégias. De acordo com essa linha de 
raciocínio, a estrutura urbana seria explicada em grande 
parte por esses atores, que teriam o poder de controlar 
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as melhores localizações, especular com a terra desocu-
pada e lucrar significativamente com as mudanças de uso 
da terra e de regiões inteiras da cidade (TORRES et al., 
2006, p. 239).

Esses atores do mercado imobiliário, ou seja, quem está negociando as 
terras da cidade, teriam o poder de modificá-la ao seu próprio interesse, o que 
estimularia a formação de áreas mais ou menos segregadas.

Por último, existiria a ação do Estado. Poderia acontecer por duas causas: 
o investimento na construção de alguma obra pública que valorizaria a região, 
e poderia provocar a expulsão de grupos que ali vivem, ou a demarcação de 
zonas de comércio ou residenciais no Plano Diretor do município, outra forma 
de ação pública que transforma e segrega os espaços.

Você sabe o que é o Plano Diretor do seu município? No caso do território, é o planejamento 
de toda a área do município, para que cada uma é destinada, assim como possíveis obras a 
serem feitas pelo poder público, entre outros pontos. Com isso, ele fixaria a forma como acon-
tecerá o desenvolvimento urbano. Ele é essencial na ação dos agentes que servem ao poder 
público ou privado.

Para saber mais

Como você pode perceber, existe uma relação íntima entre cada causa dessa. 
Apenas um investimento público pontual em alguma área não irá provocar a sua 
valorização, existe um mercado imobiliário de ordem privada que atuará nesse 
sentido. Desse modo, “[...] as dimensões mencionadas acima provavelmente 
têm impactos simultâneos e articulados sobre o processo de segregação, produ-
zindo inclusive processos de retroalimentação” (TORRES et al., 2006, p. 240).

A segregação não é por si só ruim ou boa. Mas ela cria condicionantes de 
vida que diferenciam a população de uma cidade, reforçando desigualdades já 
latentes e, logo, dificuldades para os grupos mais periféricos. É imprescindível 
falar que o direito à cidade é de todos, e essas formas de segregação podem 
privar alguns dessa conquista.

2.2 A violência endêmica
A violência por si só não é algo novo, muitas guerras e mortes foram pro-

movidas muito antes do processo de modernização da sociedade. Contudo, a 

sociologia_BOOK.indb   156 7/14/14   11:53 AM



D e s a f i o s  e  p e r s p e c t i v a  d a  v i d a  u r b a n a  157

violência tal qual se vive na contemporaneidade é, sim, um fenômeno novo e 
causa profundo espanto pela realidade que se apresenta. 

Isso se explicaria justamente pelo processo de modernização da sociedade 
e, posteriormente, seu desenvolvimento mais recente. Uma primeira causa 
estaria justamente na profunda desigualdade explicada pelo desenvolvimento 
do capitalismo (IANNI, 2002). Como já foi explicitado, uma das grandes 
transformações na produção de bens foi a retirada da posse pelo trabalhador 
dos instrumentos e máquinas, que passam a pertencer a um proprietário, por 
exemplo, um dono de uma fábrica. Como instrumentos e máquinas de trabalho 
pode-se compreender desde as grandes máquinas de fábricas de automóveis 
até os computadores de um escritório e toda a sua estrutura. Isso aprofunda um 
contexto de desigualdade, já que o salário pago pelo dono da fábrica não seria 
o suficiente para uma vida digna desse trabalhador. Já os donos dos instrumentos 
e máquinas ficariam com o lucro, concentrando a renda do trabalho. Assim, 
a desigualdade consiste basicamente em uma realidade em que a maioria da 
população vive com baixos salários e um grupo pequeno com uma alta renda. 
Esse contexto engendraria uma realidade violenta.

A segunda causa consiste na violência como resposta para o desenvol-
vimento técnico-científico do mundo (IANNI, 2002). Isso acontece porque 
houve a invenção e o desenvolvimento de armas com grande grau letal, desde 
as bombas às armas de fogo. Com isso, se aprimora cada vez mais as técnicas 
com as quais a violência existe. Guerras com o poder de morte como as das 
armas atuais são as grandes inovações em termos de violência, eliminando 
populações inteiras em um piscar de olhos. Mas elas incidem também na vio-
lência cotidiana vivida nas ruas, com alto grau de mortalidade por conta da 
sofisticação da arma.

Por fim, a última causa consistiria na presença latente do individualismo 
na sociedade, provocando uma insensibilidade para com os problemas sociais 
(VELHO, 2000). Com o individualismo e o voltar-se para si, com a quebra de 
laços sociais, o indivíduo perde uma relação também com o entorno onde vive, 
e, consequentemente, seus problemas e injustiças. Isso somado ao consumismo 
provoca uma passividade ante a grande desigualdade que se instituiu e perdura 
na sociedade. O consumismo provocaria uma preocupação muito voltada aos 
bens e uma busca por se relacionar com os iguais, ignorando aqueles que são 
vistos como diferentes. Dentro desses diferentes, está toda a desigualdade que 
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torna-se invisível aos olhos. Velho (2000) está justamente analisando a socie-
dade brasileira quando defende tal ideia.

Cabe apontar que a ideia aqui não é culpabilizar quem são aqueles que 
fazem a violência ou o grupo que recebe. Deve-se levar em consideração que 
existe um contexto social específico catalisador dessa realidade, que abrange 
toda sociedade. Ter uma sociedade mais ou menos violenta envolve aspectos 
econômicos, culturais e sociais muito além de um julgamento de quem é a 
vítima e quem é o culpado. 

Também é necessário que se desmistifique a violência como algo restrito 
à forma de ser de um indivíduo, algo relacionado ao seu psicológico, ou um 
aspecto biológico. Deve-se ter em conta o processo social maior no qual ele está 
contido, e para isso é essencial os enlaces sociais na qual ele está localizado.

Outro ponto importante para se tratar a violência é ter em mente que ela 
pode acontecer em diversas dimensões. Uma das principais violências que está 
sendo discutida no presente é aquela praticada pelo próprio Estado, entendido 
como os órgãos e serviços oferecidos pelo governo federal, estadual e municipal. 

Um primeiro ponto seria relativo às instituições sociais, tendo como principal 
exemplo a violência praticada pela polícia, o órgão com legítimo poder de força 
que teria como papel manter a ordem geral. O que se tem visto é uma polícia des-
preparada em lidar com as questões sociais, tendo como principal aliada a arma 
de fogo e o seu poder devastador. As execuções sem prévio julgamento mostram 
essa insensibilidade catastrófica para as diferenças encontradas na sociedade.

A violência se dá em vários níveis, entre as próprias ca-
madas populares, com grande número de mortos entre 
homens jovens, decorrentes também do confronto siste-
mático com a polícia e com os furtos, assaltos, sequestros 
e agressões de todos os tipos contra as camadas médias 
e superiores. [...]
A repressão policial, por sua vez, é extremamente vio-
lenta e constantemente indiscriminada em se tratando 
das camadas populares. Há constantes denúncias sobre 
a ação policial, as condições das prisões e a lentidão da 
justiça, alimentando ainda mais o nível de descontenta-
mento, especialmente dos jovens das camadas populares 
(VELHO, 2000, p. 23-24).

Deve-se refletir: quem morre? Por que morre? Onde morre? Encontra-se 
que as mais altas mortalidades estão entre jovens de periferia, em grande parte 
pela ação policial, órgão constituinte do próprio Estado que deveria protegê-lo.
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Isso é apoiado, em certa medida, pela própria sociedade civil e estimulado 
pela grande mídia. Grupos enfurecidos bradam contra os criminosos e pro-
clamam policiais que executam como heróis protetores da ordem social. Mas 
fecham os olhos diante das injustiças sociais enraizadas na sociedade brasileira, 
ignorando todo o contexto social na qual essa violência se desenvolve e se 
fortalece. Como foi pontuado, ninguém nasce criminoso, e a questão não é 
defender ou eliminar as punições de crimes. Ser cego ao contexto social que se 
vive e como estão acontecendo essas mortes por instituições que não deveriam 
realizá-las pode ser tido como uma forma de insensibilidade aos problemas 
sociais latentes nas cidades.

Acompanhe o documentário Notícias de uma Guerra Particular (1998), do cineasta João 
Moreira Salles, que retrata o cotidiano em áreas mais periféricas da cidade do Rio de Janeiro 
com alta presença do narcotráfico. Além disso, o filme também discute a violência, em especial 
aquela por parte da polícia.

Para saber mais

Um segundo ponto seria relativo à violência dos próprios serviços oferta-
dos pelas instituições do governo. Sofre-se ao esperar um ônibus sob o sol, ao 
esperar horas por um atendimento de saúde, ao enfrentar horas no trânsito no 
caminho de casa ao trabalho, ao não conseguir uma vaga na escola ou creche 
para seu filho, ao ficar sem água por dias na sua casa, ao ficar sem luz; sofre-se 
por viver dia após dia com a indiferença do poder público e até da sociedade 
civil nas dificuldades enfrentadas. Essa violência é indireta, não envolve a força 
bruta. O que está por trás são os poderes de cada ator social, e não apenas o 
Estado (poder público), como também:

[...] instituições tais como a empresa, a corporação e o 
conglomerado, o mercado e o Estado, bem como em outros 
institutos codificados em termos jurídico-políticos, dentre os 
quais estão aqueles relativos ao ensino, saúde, previdência, 
trabalho, sindicato, partido e outros (IANNI, 2002, p. 21).

São essas instituições que exercem algum poder sobre as nossas vidas, e 
que são as praticantes da violência indireta. E essa violência indireta cria um 
terreno fértil para a violência direta praticada no nosso cotidiano, tendo que 
entrar como variável na análise de contexto social.

sociologia_BOOK.indb   159 7/14/14   11:53 AM



160 S O C I O L O G I A

 Como se pode constatar, a violência nos atinge através de várias dimensões 
e de diferentes formas. Cabe refletir sobre quais são as causas desse estado de 
intensa violência, pois são sobre estas que se podem promover grandes trans-
formações na sociedade. Não basta uma ação apenas sobre a violência e seus 
efeitos visíveis, deve-se entender e agir em direção a mitigar o que a provoca.

2.3 As cidades e o problema da mobilidade urbana 
A mobilidade urbana consiste no direito ao transporte para todos, envol-

vendo políticas do transporte público e obras de melhorias na circulação das 
pessoas pela cidade. Assim, remete ao deslocamento de cada um dentro de uma 
cidade, como ele é feito (se de carro, moto, ônibus, metrô, bicicleta, a pé), a 
sua qualidade (se um ônibus é bom, se é pontual, se as vias ou calçadas estão 
em boas condições) e o seu tempo de deslocamento. Ou seja, criar condições 
necessárias para que todos os habitantes da cidade possam se locomover para 
qualquer ponto da cidade.

Esse último ponto, a questão do tempo de deslocamento, poderia ser incluí do 
na questão da qualidade, mas foi intencionalmente separado pela grande impor-
tância que tem ganhado nas manchetes da mídia e o quanto isso afeta diretamente 
na vida de cada indivíduo. Atualmente, a questão da mobilidade ganha destaque 
pelo tempo gasto com o trânsito em grandes metrópoles brasileiras. Na verdade, 
esse fenômeno já se generalizou para todos os cantos do país, em maior ou menor 
grau, porém, sendo mais contundente nos grandes centros.

Figura 4.3 Congestionamento na capital São Paulo

Fonte:  Paulo Fridman/Pulsar Imagens (2014).
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Algumas razões poderiam explicar o quadro que existe atualmente nas 
cidades. Primeiro, estaria o rápido e, portanto, intenso processo de urbaniza-
ção pelo qual o Brasil passou. Em 1960, ou seja, há pouco mais de 50 anos, 
a população brasileira era predominantemente rural, quer dizer, grande parte 
da sua população vivia nos campos. Hoje, temos mais de 85% das pessoas 
morando nas cidades. Em comparação com outros países, em especial aqueles 
localizados na Europa, a urbanização brasileira ocorreu em grande velocidade.

Com o crescimento rápido das cidades, pouco se fez para pensar sobre 
políticas públicas que viabilizassem a ampla e democrática circulação dos 
seus habitantes.

O crescimento acelerado dos centros urbanos nos últimos 
anos e o aumento do número de transportes individuais 
no total de viagens motorizadas vêm desconfigurando o 
papel das cidades, o de proporcionar qualidade de vida 
e qualidade de circulação, intensificando os conflitos 
entre diferentes modos de deslocamento e gerando gastos 
econômicos vultuosos, na tentativa de viabilizar o fluxo 
de veículos motorizados (DUARTE et al., 2007, p. 11).

Assim, aquelas cidades que possuíam certa preocupação com a circulação 
da sua população priorizam políticas em prol dos veículos motorizados, ou os 
carros. Tal ponto nos leva à segunda causa social dos problemas da mobilidade 
urbana: práticas relacionadas ao consumismo. Assistiu-se nas últimas décadas 
a uma valorização do meio de transporte motorizado privado, o automóvel, 
e uma grande parcela da população brasileira tornou-o seu principal meio 
de transporte, abandonando principalmente o transporte coletivo. Houve um 
grande aumento na frota de veículos que circulam nas ruas de todas as cidades 
nacionais. Em 2001, eram cerca de 35 milhões de veículos, e, em 2012, mais 
de 76 milhões. Ou seja, o número de automóveis nas ruas do país mais que 
dobrou em pouco mais de 10 anos. 

Pode-se também pensar nas motos, contudo, o automóvel tem um peso 
maior no sentido que ocupa maior espaço nas ruas por ser projetado, em sua 
maioria, para o transporte de cinco pessoas. Assim, ele demanda mais investi-
mentos públicos para a construção de ruas, estradas e rodovias, para a criação 
de ampliação de avenidas para dar vazão a todo esse fluxo nas cidades, a 
constante manutenção de toda a malha viária. 

O ponto é que aconteceu um aumento da quantidade de veículos, mas isso 
não significou que os investimentos na infraestrutura urbana acompanharam 
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esse mesmo ritmo. Na verdade, não é viável uma expansão das cidades que 
garantisse uma boa mobilidade terrestre para a quantidade de veículos que hoje 
circulam. Isso tanto em termos de investimento quanto de espaço nas cidades. 
Há pouco espaço para se construirem ruas, avenidas ou mesmo ampliá-las de 
forma a garantir uma eficiente circulação a todos (DUARTE et al., 2007).

Muitas grandes cidades foram adaptadas para o uso 
eficaz do automóvel particular. As cidades tiveram seu 
sistema viário ampliado como resposta a um crescimento 
acelerado deste sistema modal, até mesmo suprimindo o 
transporte público e fazendo com que o automóvel seja 
valorizado sobre outros sistemas modais de transporte 
(DUARTE et al., 2007, p. 12).

Isso gera grandes congestionamentos, uma mobilidade urbana lenta e pe-
nosa. Além, claro, dos problemas ambientais acarretados por esse forte despejo 
de gases da fumaça produzida pelos carros no ar das cidades. É muito mais 
comum encontrar um pico de atendimentos em hospitais por problemas res-
piratórios em períodos quando acontece a alta concentração de poluentes na 
atmosfera. Isso apenas para citar a poluição relacionada ao ar.

Mas quem mais sofre com essa mudança no sistema de transporte de uma 
cidade é a população das camadas mais desfavorecidas. 

Os estudos e pesquisas realizados concluíram que as 
populações de baixa renda das grandes metrópoles bra-
sileiras estão sendo privadas do acesso aos serviços de 
transporte coletivo, um serviço público de caráter es-
sencial, conforme a Constituição Federal de 1988. Tal 
privação contribui para a redução de oportunidades, pois 
impede essas populações de acessar os equipamentos 
e serviços que as cidades oferecem (escolas, hospitais, 
lazer, emprego etc.) (GOMIDE, 2006, p. 242).

Isso por causa de duas questões principais: o alto valor das passagens, mesmo 
em pequenos trechos, o que dificulta os deslocamentos para a saúde e estudos e 
inviabiliza para o lazer; e a inadequação dos serviços nas áreas mais periféricas, 
pois pouco se faz para ampliar as linhas de ônibus ou para o aumento da frota 
das empresas, e essas áreas são as mais atingidas com a precarização.

Mas, além disso, aprofunda um problema tratado anteriormente, a segre-
gação social. Tendo em vista que pessoas de baixa renda tendem a circular 
menos, elas acabam possuindo condições de acesso desiguais dentro das 
cidades.
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A privação do acesso aos serviços de transporte coletivo 
e as inadequadas condições de mobilidade urbana dos 
mais pobres reforçam o fenômeno da desigualdade de 
oportunidades e da segregação espacial, que excluem 
socialmente as pessoas que moram longe dos centros 
das cidades. Os principais impactos desta situação são 
sentidos sobre as atividades sociais básicas: trabalho, 
educação e lazer.
[...]
Esse modelo alimenta também um ciclo vicioso. A oferta 
inadequada de transporte coletivo, além de prejudicar 
a parcela mais pobre da população, estimula o uso do 
transporte individual, que aumenta os níveis de poluição 
e congestionamentos. Estes, por sua vez, drenam mais 
recursos para a ampliação e construção de vias. O uso 
ampliado do automóvel favorece a dispersão das ativida-
des na cidade, espraiando-a, o que dificulta a acessibi-
lidade urbana por aqueles que dependem do transporte 
coletivo. Ao mesmo tempo, a falta de planejamento e 
controle do uso do solo, que ordene o desenvolvimento 
das funções sociais das cidades, provoca a expansão ur-
bana horizontal — o que aumenta as distâncias a serem 
percorridas e os custos da provisão dos serviços para 
as áreas periféricas, onde a oferta se torna deficitária 
(GOMIDE, 2006, p. 244-245). 

Assim, o poder público coopera para aprofundar ainda mais os problemas 
urbanos, como a segregação e a poluição. Não à toa, as ruas do Brasil foram 
tomadas por multidões em junho de 2013. O principal mote que deu origem 
ao movimento se refere aos problemas da mobilidade urbana, tendo como 
pano de fundo o direito à cidade que todos os habitantes possuem, garantido 
pela Constituição Federal.

Os protestos que ocuparam as ruas de diferentes cidades brasileiras em junho de 2013 tiveram 
como mote a questão da mobilidade urbana. As primeiras manifestações aconteceram na capital 
de São Paulo contra o aumento das passagens do transporte coletivo. Apesar de as bandeiras 
dos protestos terem se pluralizados à medida que o povo foi tomando as ruas, a questão da 
mobilidade permaneceu em grande parte das reinvindicações.

Para saber mais
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Cabe ao poder público retomar as pautas da qualidade de mobilidade e 
implementar políticas públicas que promovam, de fato, um melhor e amplo 
acesso ao transporte a todos os habitantes das cidades. Nesse sentido, Go-
mide (2006) traz alguns pontos a serem considerados para essas políticas: o 
subsídio para o transporte coletivo, barateando seu custo; a regulação dos ser-
viços, promovendo um maior controle de frota e valor da tarifa; participação  
social, promovendo o maior diálogo junto à população que usufrui desse 
serviço; e, por fim, a integração de políticas, principalmente estando atento 
às áreas onde as cidades se expandem, a fim de garantir um serviço eficiente.

2.4 Qualidade de vida 
Pode-se observar, até aqui que o ritmo de vida da sociedade contemporâ-

nea está relacionado amplamente a aspectos da vida no coletivo, que refletem 
diretamente nos desejos individuais. Quer dizer, existem questões acerca da 
sociedade moderna e contemporânea que atingem o ser individual. Assim 
também estão as vontades e aspirações do homem contemporâneo: em uma 
realidade bombardeada de informação e de estímulo ao consumo de bens e 
mecanismos que pretendem atrair a atração dos indivíduos, até onde chega o 
indivíduo e onde o social “comanda” nosso cotidiano?

Nesse sentido, uma preocupação paira no ar: como conquistar uma qua-
lidade de vida mesmo tendo em conta os processos sociais que atingem dire-
tamente a vida individual? Primeiro, é importante retirar o senso comum que 
permeia esse termo para, aí sim, iniciar a discussão.

O termo “qualidade de vida” é largamente utilizado pelo senso comum, 
ou seja, está presente nas conversas pessoais, nas revistas, em programas de 
televisão, e resume-se a uma forma de melhorar o padrão de bem-estar em 
termos econômicos, sociais ou emocionais. Até certo ponto, isso nos ajuda a 
pensar em uma melhor qualidade de vida. 

Contudo, uma das principais utilizações do termo tem um fundo comercial, 
com propagandas de alimentos, produtos de beleza, condomínios residenciais 
e até em campanhas políticas (ALMEIDA et al., 2012). Nesse sentido, qualidade 
de vida associa-se meramente à busca de um objeto a ser alcançado, e não 
mostra de fato o que significa tê-la em seu dia a dia, já que condiciona a sua 
conquista à aquisição de certos bens e produtos. Não é isso que queremos tratar 
quando se discute qualidade de vida, é preiso afastar essas relações comerciais 
a ela atribuídas.
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Uma primeira aproximação do conceito pode ser realizada através do que 
diz a Organização Mundial da Saúde (OMS), que defende a qualidade de vida 
como um “bem-estar físico, mental e social”. Ainda é uma ideia um tanto ge-
neralista e vaga do que seria conquistar a qualidade de vida, todavia já afasta 
o aspecto comercial desse termo. 

Ter qualidade de vida deve ser desvinculado do consumismo tanto de-
fendido nas mídias, para ter-se em conta o contexto social em que se insere 
o indivíduo. Nesse sentido, qualidade de vida não remete apenas a um as-
pecto psicológico, que apenas observa o indivíduo de forma isolada sem um 
contexto social nem a uma avaliação social. Deve haver uma combinação 
entre as duas perspectivas.

Com isso, dá-se um passo em direção ao que seria uma conquista da qua-
lidade de vida. Primeiro, é importante ter em conta o indivíduo, é ele a prin-
cipal unidade de análise para a avaliação da qualidade de vida. A partir disso, 
observa-se como acontece a sua interação social, e se as suas necessidades 
estão sendo supridas. Contudo, cada indivíduo se envolve em uma trama ampla 
de dimensões sociais, ou seja:

No estado atual da sociedade, formam trama cada vez 
mais complexa, ao longo da qual se desenrola a vida 
humana. Considerando-se as que são inerentes e as que 
são adquiridas, pode-se verificar a sua distribuição pelas 
diferentes áreas, física, psicológica, social, de atuação, 
material e estrutural. Dessa maneira, a qualidade de vida 
é definida como sendo o grau de satisfação atingido, no 
âmbito de tais áreas (FORATTINI, 19991, p. 75).

A trama social é essencial para o desenrolar da vida de cada pessoa. É atra-
vés da cidade e todos os seus aspectos que se vive, e o quanto ela coopera ou 
impede que se tenha uma satisfação pessoal é denominador essencial à análise.

Em certa medida, essa ideia de qualidade de vida considera todos os as-
pectos sociais discutidos acima. A segregação social remeteria a um aspecto 
concreto para sua avaliação, onde se vive, quais são as implicações dessa 
localidade na conquista da satisfação material. A mobilidade urbana refletiria 
no quanto cada indivíduo conseguiria circular e realizar suas satisfações, e o 
acesso ao transporte público entraria como uma variável fundamental.

Mas não seria apenas o aspecto social que define a qualidade de vida:
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Genericamente, reconhecemos dois tipos de necessi-
dades específicas, as concretas e as abstratas. Aquelas 
[as concretas] são de caráter geral, como alimentação 
e a moradia. As abstratas revestem-se de aspecto mais 
particular, como a autoestima. Seja como for, há de se 
dizer que a conceituação de qualidade de vida ainda não 
logrou aceitação universal (FORATTINI, 1991, p. 75).

Assim, temos aspectos que cabem às análises mais psicológicas, relativas 
à autoestima e à perspectiva social do indivíduo. Esse segundo grupo é aquele 
que mais interessa para a discussão aqui pretendida. É claro que existem ca-
racterísticas que envolvem as duas perspectivas. 

Um exemplo é a questão do consumismo que, como já vimos, seria uma 
característica dos indivíduos encontrados na sociedade contemporânea. Pois 
bem, os indivíduos podem criar uma série de necessidades materiais por conta 
desse “espírito” por detrás das vontades e aspirações individuais. Não satisfa-
zendo essas necessidades, isso pode criar uma insatisfação entendida como 
pessoal, mas com raízes no coletivo.

E, de qualquer modo, estar ou não satisfeito depende da forma como o 
indivíduo se sente na vida. Desse modo, “[...] o estado de satisfação ou de 
insatisfação constitui, na verdade, experiência de caráter pessoal. Tal aspecto 
intrínseco projeta extrinsecamente no propósito de obtenção de melhores 
condições de vida” (FORATTINI, 1991, p. 76). 

A avaliação deve partir do indivíduo, mas tendo em mente que a sua simples 
verbalização da satisfação não torna a conclusão sobre a qualidade de vida 
completa. É importante a investigação mais profunda e demorada sobre como 
se vive, conhecendo mais demoradamente o contexto social que se vive, seja 
por visitas, por diagnósticos de outras áreas, entre outros pontos.

Forattini (1991) demonstra alguns aspectos e seus respectivos critérios a 
serem avaliados para se chegar a uma conclusão sobre qualidade de vida:

  Urbanos: concentração populacional, comunicação, transporte, segu-
rança, poluição.

  Sociais: sistemas de classes, nível socioeconômico, consumo, necessidades, 
sexualidade, condições de trabalho, lazer, sistema político-administrativo.

Esses são apenas critérios de sugestão e podem ser considerados, desenvol-
vidos ou excluídos de acordo com a viabilidade da avaliação.
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Entrando mais um pouco nos critérios, pode-se esmiuçar o que cada um 
pode responder. Sobre os urbanos: a concentração populacional pode ser 
levada em conta se o lugar onde o indivíduo está inserido tem um grande 
número de moradores em um pequeno espaço, se mora em casa, prédios ou 
quitinetes ou se existem outros moradores vivendo no mesmo terreno; sobre a 
comunicação, como seria o diálogo do indivíduo com a vizinhança, se existe 
um fortalecimento de bairro e se há a participação efetiva do indivíduo; sobre 
transporte, seria a disponibilidade do transporte público, se as linhas e horários 
atendem às necessidade; sobre a poluição, pode-se observar se existe algum 
ponto específico nos lugares onde o indivíduo circula ou habita, como córregos 
poluídos, esgoto a céu aberto ou grandes lixões nas proximidades.

Sobre os critérios sociais, algumas diretrizes para avaliação podem ser: 
sistemas de classe, quais os grupos sociais pelos quais o indivíduo circula; 
nível socioeconômico, avaliando a renda e também o lugar onde vive; sobre 
o consumo e necessidade, quais são as aspirações e vontades atingidas e não 
atingidas; sobre a sexualidade, aqui se pode avaliar a questão de gênero e os 
papéis desempenhados individualmente na sua casa; sobre as condições de 
trabalho, como se desenvolve a relação com o trabalhador, se há a proteção 
necessário para desempenhar suas atribuições; sobre o lazer, se é possível ter 
um momento mais relaxado consigo mesmo e com a sua família; por último, o 
sistema político-administrativo, entrevendo como esse indivíduo está inserido 
em uma discussão política em termos de bairro, condomínio, cidade.

 Tendo em vista os diferentes aspectos, mostra-se a complexidade para a 
avaliação e conquista da qualidade de vida. Não são aspectos somente indivi-
duais, mas todas as dimensões sociais que perpassam a vida individual.

Por fim, cabe realizar uma discussão que o meio urbano, tal qual ele se 
apresenta atualmente, é uma forma de deterioração da qualidade de vida. 
“Admitem-se, de modo consensual, os inconvenientes do meio urbano para a 
qualidade de vida do homem. Consubstanciam-se em seus aspectos poluídos, 
desgastantes, violentos, estressantes, socialmente isolantes e de difícil solução.” 
(FORATTINI, 1991, p. 81).

Nesse sentido, a tomada de decisões públicas deve levar mais em conta o 
coletivo e o desenvolvimento da qualidade de vida. As cidades fazem parte 
da vida de grande parte da população, e uma consciência maior sobre as di-
ficuldades enfrentadas deve estar na diretriz das políticas públicas propostas.
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Na Seção 1 você aprendeu sobre as principais características der socie-
dade contemporânea. Iniciou-se pela sociedade moderna, que transmitiu 
grande herança para a sociedade atual. O ponto central foi a urbanização 
da população mundial, seguido da mudança na questão do trabalho e da 
produção, o crescimento da influência da ciência na vida das cidades, a 

Fique ligado!

 1. Tendo em mente os três problemas tipicamente encontrados na so-
ciedade urbana atual, associe os itens:

I. Segregação social.

II. Violência.

III. Mobilidade urbana.

( ) Tem relação com a forma como é feito o transporte da popu-
lação por entre diferentes pontos da cidade.

( ) Diz respeito à alta concentração de indivíduos com as mesmas 
características.

( ) Tem relação com a insensibilidade da população pelas diferen-
ças sociais.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

a) I — II — III.

b) II — I — III.

c) IIII — I — II.

d) III — II — I.

 2. Diante dos aspectos apresentados acima sobre a avaliação da quali-
dade de vida, elabore perguntas a serem feitas para alguém com os 
seguintes temas:

I. Nível socioeconômico.

II. Comunicação (em termos urbanos).

Atividades de aprendizagem
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mudança política que promoveu a república como modo de governar os 
países e o desenvolvimento da individualidade. 

Em um segundo momento, tratou-se das características típicas da 
sociedade contemporânea propriamente dita: o individualismo e a insen-
sibilidade para com os problemas sociais, o consumismo e o crescimento 
da importância dos bens sobre o indivíduo, a grande velocidade dos 
meios de comunicação e o advento da globalização, que liga os pontos 
longínquos do globo.

Na Seção 2, os problemas enfrentados diariamente nas cidades fo-
ram aprofundados. Assim, tratou-se do tema segregação espacial, que 
em muito explica as distinções das condições de vida dos indivíduos 
na sociedade; da questão da violência e seus altos índices atuais; e da 
mobilidade urbana, assunto preocupante por conta da quantidade de 
automóveis que circulam nas ruas do país. Por fim, refletiu-se sobre a 
qualidade de vida, deixando de lado um aspecto individualizado para 
mostrar seus traços sociais.

Caros estudantes, esta unidade apresentou os pontos relevantes para 
se observar, entender e agir nos problemas vivenciados no cotidiano 
atualmente. É importante salientar que as questões aqui colocadas não 
dão conta de tratar de todas as dificuldades e complexidades que enfren-
tamos, mas oferecem um arcabouço teórico relevante para a apreensão 
dos problemas. 

Algo que pode permanecer como angústia ao longo da reflexão: seria 
possível mitigar tais problemas na sociedade atual? Como seria realizada 
uma ação efetiva? Uma das principais atuações do assistente social acon-
tece justamente junto à população menos favorecida, a fim de ampará-la 
e promover ações. Essa é uma posição valiosa para conhecer melhor os 
problemas que afligem a sociedade como um todo, pois compreender as 
necessidades do outro ajuda a clarear caminhos possíveis para as soluções 
em termos mais amplos. Ou seja, valorizar o diálogo e as discussões é um 
ponto essencial para traçar os caminhos.

Para concluir o estudo da unidade
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 1. Na modernidade, o indivíduo foi descoberto, e suas aspirações e 
preocupações passaram a ser desenvolvidas. Com isso, a identidade 
passou a acontecer mais a partir da individualidade que do coletivo. 
Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento: 

a) Da preocupação social, com uma ampla reflexão dos seus problemas. 

b) Da preocupação com a saúde do corpo.

c) Da procura por ongs para trabalhos voluntários.

d) Das identidades, que não dependiam do que já estava disposto 
socialmente.

  2. O processo de globalização envolveu a ampla comunicação em nível 
econômico e cultural entre o próprio indivíduo de diferentes partes 
do mundo. Isso possibilitou um processo de troca intensa desde a 
informação até aspectos alimentares ou linguísticos. Diante da ideia 
exposta, um exemplo de que a globalização existe na nossa vida seria:

a) A presença da língua inglesa na nossa comunicação, em nomes de 
lojas ou músicas tocadas nas rádios.

b) As roupas das mulheres, que agora usam vestidos mais curtos e 
com mais estampas.

c) A preocupação com o meio ambiente, com campanhas em prol da 
preservação.

d) As questões políticas do mundo, representadas pelas viagens da 
presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, para outros países.

 3. O processo de segregação social diz respeito a grupos sociais de 
características próximas que se concentram em alguns espaços da 
cidade. Isso pode refletir em diferentes formas de se viver a cidade. 
Assim, a segregação social pode acarretar:

a) A harmonia completa para toda população da cidade.

b) Os diferentes grupos vivendo sob distintas condições sociais.

c) Uma forte relação entre bairros com características distintas.

d) Um espaço urbano homogêneo com amplo acesso.

Atividades de aprendizagem da unidade
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 4. A mobilidade urbana diz respeito à ampla e democrática circulação 
de pessoas dentro de uma cidade. De que forma a mobilidade urbana 
promove uma experiência democrática para todos os indivíduos da 
cidade?

 5. Diante dos aspectos apresentados acima sobre a avaliação da quali-
dade de vida, elabore perguntas a serem feitas a um indivíduo com 
os seguintes temas.

I. Sexualidade.

II. Consumo.
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