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1 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA SOCIOLOGIA 

 

Fonte: www.prioryruskin.co.uk 

1.1 Um conceito básico da sociologia: cultura 

O ser humano, para se manter vivo, independente de seu contexto cultural, 

precisa satisfazer uma série de determinadas funções vitais. Estas funções são 

comuns a todos os indivíduos da sociedade, pois fazem parte de uma necessidade 

biológica do organismo, mas a maneira de satisfazê-las varia de uma cultura para 

outra. Não precisamos pensar para realizá-las, elas se sobrepõem à nossa vontade. 

Estas funções vitais são chamadas de instinto. Os animais são formados apenas por 

traços instintivos. Independentemente do local onde eles forem criados, eles agirão 

do mesmo jeito. Não importa se um cachorro for criado entre gatos, ele continuará a 

agir como um cachorro. Veja a tabela abaixo: 
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No entanto, os comportamentos humanos não são biologicamente 

determinados. A sua herança genética nada tem a ver com suas ações e 

pensamentos, pois todos os seus atos dependem inteiramente de um processo de 

aprendizado. O ser humano, e consequentemente a forma (ensinado). Todos nós 

somos herdeiros de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 

experiência adquiridos pelas numerosas gerações que nos antecederam. 

Todo este complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 

costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelos seres humanos 

como membro de uma sociedade é chamado de cultura. Todas as possibilidades de 

realização humanas, sendo todas aprendidas pelo ser humano independem de uma 

transmissão genética. O ser humano é o único ser capaz de produzir cultura. 

A cultura é sempre dinâmica, ou seja, vai se transformando ao longo do tempo, 

assim como nós vamos mudando nossa forma de pensar conforme a cultura de nossa 

sociedade vai mudando.  

1.2 O que são as Ciências Sociais? 

Denominamos Ciências Sociais o conjunto de conhecimentos que nos permite 

pesquisar e estudar os comportamentos sociais, ou seja, o objeto de estudo das 

Ciências Sociais é o comportamento social humano. Assim, podemos dizer que trata-

se do estudo sistemático do comportamento social do ser humano. 

1.3 De que se ocupam as Ciências Sociais 

As Ciências Sociais foram às últimas a se constituírem. São, portanto, as mais 

jovens. Enquanto a Biologia, a Química e a Física existiam já no século XVII, ou 

mesmo um pouco antes, as Ciências Sociais só vieram se estabelecer como ciência, 

com um objeto de estudo definido e com um método próprio, na virada do século XIX 

para o século XX. 

Enquanto a Biologia, por exemplo, se preocupa em compreender o fenômeno 

da vida e em catalogar suas diversas formas, a preocupação das Ciências Sociais 

(Antropologia, Ciência Política e Sociologia) é identificar e compreender as relações 

que se tecem entre os seres humanos na sua existência concreta, isto é, as relações 

sociais - relações políticas, culturais, econômicas, religiosas, de transmissão de 
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conhecimentos, etc. Desse modo, ao se perguntar o que estuda as Ciências Sociais, 

podemos responder: elas estudam as relações sociais. Para o ser humano do nosso 

tempo, a formação científica é fundamental para compreender e para poder intervir 

em seu meio. Ou seja, é fundamental conhecer a Biologia, a Física, a Química, a 

Matemática, mas o conhecimento das relações sociais, construído pelas Ciências 

Sociais, não é menos fundamental. Isto porque a sociedade está em permanente 

construção, precisando constantemente de nossa intervenção. E a gente só pode 

intervir naquilo que conhece. Caso contrário, é intervenção cega e esta pode nos levar 

aonde não queremos ir.  

As Ciências Sociais se interessam por explicar como as sociedades funcionam, 

como está distribuído o poder, qual o papel das várias instituições, como os grupos se 

formam e para quê, o que a sociedade produz para a sobrevivência dos homens e 

como produz, o que faz uma sociedade diferente de outra, quais as ideias que 

cimentam essa sociedade, que transformações sociais as transformações técnicas 

engendram, etc., etc. Tudo isso são assuntos que dizem respeito às Ciências Sociais.  

O trabalho do sociólogo, do antropólogo e do cientista político ajuda a tornar 

mais racional à ação humana e mais equilibrado o convívio entre os seres humanos. 

1.4 Áreas de concentração 

Devido à complexidade inerente ao estudo do comportamento social humano 

em suas várias dimensões, as Ciências Sociais apresentam-se agrupadas em áreas 

de concentração ou disciplinas. A saber:  

 Antropologia – Ocupa-se do estudo e pesquisa das semelhanças e 

diferenças culturais entre os agrupamentos humanos, preocupa-se 

também com a origem e evolução das culturas. Atualmente, a maioria dos 

trabalhos nesta área, aponta para a necessidade de compreensão da 

diversidade cultural existente nas sociedades industriais. São ainda objetos 

de estudos da Antropologia, os tipos de organização familiar, as religiões, 

a magia, as gangues de rua, etc. 

 Ciência Política – Compreender como se distribui o poder na sociedade, 

assim como, entender a formação e o desenvolvimento das diversas 

formas de governo, além dos mecanismos eleitorais e partidos políticos são 

algumas das preocupações de que se ocupa a Ciência Política.  
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 Sociologia – Como já dissemos anteriormente, trata-se da ciência que 

estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as 

interações que ocorrem na vida cotidiana; abrange, portanto, estudos 

relativos aos grupos e camadas sociais, aos processos de cooperação, 

competição e conflitos na sociedade. 

Conhecer e entender (sobre a Sociologia) é preciso! A Sociologia não é redentora 

ou solucionadora dos males sociais, ou dos problemas intelectuais das pessoas. Ela 

surge como uma ciência que vai fornecer novas visões sobre a sociedade. Sua 

contribuição está no fato de nos dar referenciais para refletirmos sobre as sociedades. 

2 O SURGIMENTO DA SOCIOLOGIA 

 

Fonte: www.sociologiaonline.com 

2.1 Como tudo começou 

Apesar de a ciência sociológica ser considerada nova, pois ela se consolidou 

por volta do século XIX, à angústia de se entender as sociedades, por sua vez, não é 

tão nova assim. Se olharmos para a Grécia Antiga, vamos ver que lá já havia o desejo 

de se entender a sociedade. No século V a.C, havia uma corrente filosófica, chamada 

sofista, que começava a dar mais atenção para os problemas sociais e políticos da 

época. Porém, não foram os gregos os criadores da Sociologia. Mas foram os gregos 

que iniciaram o pensamento crítico filosófico. 

Eles criaram a Filosofia (que significa amor ao conhecimento) e que, por sua 

vez, foi um impulso para o surgimento daquilo que chamamos, hoje, de ciência, a qual 
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se consolidaria a partir dos séculos XVI e XVII, sendo uma forma de interpretação dos 

acontecimentos da sociedade mais distanciada das explicações míticas. Foram com 

os filósofos gregos Platão (427-347 a.C) e Aristóteles (384-322 a.C), que surgiram os 

primeiros passos dos trabalhos mais reflexivos sobre a sociedade. Platão foi defensor 

de uma concepção idealista e acreditava que o aspecto material do mundo seria um 

tipo de fruto imperfeito das ideias universais, as quais existem por si mesmas.  

Aristóteles já mencionava que o homem era um ser que, necessariamente, 

nasce para estar vivendo em conjunto, isto é, em sociedade. No seu livro chamado 

Política, no qual consta um estudo dos diferentes sistemas de governo existentes, 

percebesse o seu interesse em entender a sociedade. 

2.2 Já na Idade Média...  

Séculos mais tarde, no período chamado de Idade Média (que vai do século V 

ao XV, mas exatamente entre os anos 476 a 1453), houve, segundo os renascentistas 

(que vamos conhecer mais à frente), um período de “trevas” quanto à maneira de ver 

o mundo. Segundo eles, havia um prevalecer da fé, onde os campos mítico e religioso, 

tendiam a oferecer as explicações mais viáveis para os fatos do mundo.  

Na Europa Medieval, esse predomínio religioso foi da Igreja Católica. Tal 

predomínio da fé, de certo modo, e segundo os humanistas renascentistas, asfixiava 

as tentativas de explicações mais especulativas e racionais (científicas) sobre a 

sociedade. Não cumprir uma regra ou lei estabelecida pela sociedade, poderia ser 

entendido como um pecado, tamanha era a mistura entre a vida cotidiana e a esfera 

sobrenatural. 

É claro que se olharmos a Idade Média somente pela ótica dos renascentistas 

ela pode ficar com uma “cara meio tenebrosa”. Na verdade, ela também foi um período 

muito rico para a história da humanidade, importante, inclusive, para a formação da 

nossa casa, o mundo ocidental. Vale à pena conhecermos um pouco mais sobre essa 

história. E, na continuidade da história... 
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2.3 Tudo caminhava para o uso da razão 

O predomínio, na organização das relações sociais, dos princípios religiosos 

durou até pelos menos o século XV. Mas já no século XIV começava a acontecer uma 

renovação cultural. Era o início do período conhecido por Renascimento.  

Os renascentistas, com base naquilo que os gregos começaram, isto é, a 

questionar o mundo de maneira reflexiva, rejeitavam tudo aquilo que seria parte da 

cultura medieval, presa aos moldes da igreja, no caso, a Católica. O renascimento 

espalhou-se por muitas partes da Europa e influenciava a arte, a ciência, a literatura 

e a filosofia, defendendo, sempre, o espírito crítico. Nesse tempo, começaram a 

aparecer homens que, de forma mais realista, começavam a investigar a sociedade. 

A exemplo disso temos Nicolau Maquiavel (1469-1527) que, em sua obra intitulada de 

O Príncipe, faz uma espécie de manual de guerra para Lorenzo de Médici. Ali comenta 

como o governante pode manipular os meios para a finalidade de conquistar e manter 

o poder em suas mãos. 

Obras como estas davam um novo olhar para sociedade, olhar pelo qual, 

através da razão os homens poderiam dominar a sociedade, longe das influências 

divinas. Era a doutrina do antropocentrismo ganhando força. O homem passava a ser 

visto como o centro de tudo, inclusive do poder de inventar e transformar o mundo 

pelas suas ações. Além de Maquiavel, outros autores renascentistas, como Francis 

Bacon (1561-1626), filósofo e criador do método científico conhecido por 

experimental, ajudavam a dar impulso aos tempos de domínio da ciência que se 

iniciavam. 

2.4 Não perdendo de vista... 

Estamos contando tudo isso para que você perceba que nem sempre as 

pessoas puderam contar com a ciência para entender o mundo, sobretudo o social, 

que é o queremos compreender. Dessa maneira, muitas pessoas no passado, ficaram 

‘presas’ principalmente, àquelas explicações a respeito da realidade que eram 

baseadas na tradição, em mitos antigos ou em explicações religiosas.  
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2.5 O Iluminismo 

Já no século XVIII, houve um momento na Europa, chamado de Iluminismo, 

que começou na Inglaterra e na França, mas que posteriormente espalhou-se por todo 

o continente em que a ideia de valorizar a ciência e a racionalidade no entendimento 

da vida social tornou-se ainda mais forte.  

Uma característica das ideias do Iluminismo era o combate ao Estado absoluto, 

ou absolutismo, que começou a surgir na Europa ainda no final da Idade Média, no 

século XV, em que o rei concentrava todo o poder em suas mãos e governava sendo 

considerado um representante divino na terra, uma voz de Deus, a qual até a igreja, 

não raramente, se sujeitava. 

Com a ciência ganhando força, era, digamos, inviável o fato de voltar a pensar 

a vida e a organização social por vias que não levassem em conta as considerações 

da ciência em debate com as de fundo religioso. Como por exemplo, imaginar os 

governantes como sendo representantes sobrenaturais. Nesse período, a continuada 

consolidação da reflexão sistemática sobre a sociedade foi ajudada por autores como 

Voltaire (1694-1778), filósofo que defendia a razão e combatia o fanatismo religioso; 

Jean- Jacques Rousseau (1712-1778), que estudou sobre as causas das 

desigualdades sociais e defendia a democracia; Montesquieu (1689-1755), que 

criticava o absolutismo, e defendia a criação de poderes separados (legislativo, 

judiciários e executivo), os quais dariam maior equilíbrio ao Estado, uma vez que não 

haveria centralidade de poder na mão do governante. 

2.6 Portanto, com a contribuição Iluminista... 

A partir das teorias sobre a sociedade que no período Iluminista surgiram, é 

que começa a ser impulsionada, ou preparada, a ideia da existência de uma ciência 

que pudesse ajudar a interpretar os movimentos da própria sociedade.  

3 A IMPORTÂNCIA DA SOCIOLOGIA 

Sociologia é o estudo do comportamento social das interações e organizações 

humanas. Cabe à sociologia estudar as relações sociais que se dão entre seres 

humanos em determinada sociedade; as relações sociais entre sociedades distintas 
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e as relações socais entre os indivíduos de uma determinada sociedade e as 

Instituições Sociais por eles próprios criadas. 

Instituições Sociais são todas as organizações que existem em dada 

comunidade e que são responsáveis pela transmissão da cultura. Na realidade, todos 

nós somos sociólogos porque você e eu estamos sempre analisando nossos 

comportamentos e nossas experiências interpessoais em situações organizadas. O 

objetivo da sociologia é tornar essas compreensões cotidianas da sociedade mais 

sistemáticas e precisas, à medida que suas percepções vão além de nossas 

experiências pessoais. Pois nós somos simplesmente pequenos jogadores num 

mundo imenso e complexo, com pessoas, símbolos e estruturas sociais, e somente 

ampliando nossa perspectiva além do “aqui e agora” é que podemos perceber as 

causas que moldam e limitam nossas vidas.  

Agimos em um meio social que influencia profundamente nossa maneira de 

sentir e ser em relação a nós mesmos e ao mundo que nos cerca, como nos vemos e 

percebemos os acontecimentos, como agimos e pensamos, e onde e a que distância 

podemos ir à vida. Às vezes a limitação é óbvia, até mesmo opressiva e 

enfraquecedora, em outras tantas é sutil e até mesmo despercebida. Mas sempre ela 

está moldando nossos pensamentos, sentimentos e ações. 

Examine a situação de um/uma aluno. Há grandes valores culturais e crenças 

que enfatizam a importância da educação e, desse modo, forçam os alunos a acreditar 

que eles devem ir à escola e, em seguida, à universidade.  

Há um ponto em que faz-se necessário que esteja claro: todos nós vivemos em 

uma teia complexa de causas que dita muito do que vemos, sentimos e fazemos. 

Nenhum de nós é totalmente livre; na verdade, podemos escolher nosso caminho na 

vida cotidiana, mas nossas opções são sempre limitadas. Isso reforça a ideia 

sociológica de que o ser humano é produto e produtor de sua cultura. A sociologia 

examina essas limitações e, como tal, é uma área muito ampla, pois estuda todos os 

símbolos culturais que os seres humanos criam estruturas sociais que ditam a vida 

social; examina todos os processos sociais, tais como desvio, crime, divergência, 

conflitos, migrações e movimentos sociais que fluem através da ordem estabelecida 

socialmente; e busca entender as transformações que esses processos provocam na 

cultura e estrutura social.  

Em tempos de mudança, em que a cultura e a estrutura estão atravessando 

transformações drásticas, a sociologia torna-se particularmente importante. Como a 
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velha maneira de fazer as coisas se transforma, as vidas pessoais são interrompidas 

e, como consequência, as pessoas buscam respostas para o fato de as rotinas e 

fórmulas do passado não funcionarem mais. O mundo hoje está passando por uma 

transformação dramática: o aumento de conflitos étnicos, o desvio de empregos para 

países de mão de obra mais barata, as fortunas instáveis da atividade econômica e 

do comércio, a mudança no mercado de trabalho, a propagação do HIV/AIDS, o 

aumento da fome, a quebra do equilíbrio ecológico, a redefinição dos papéis sociais 

dos homens e das mulheres e muitas outras mudanças.  

Enquanto a vida social e as rotinas diárias se tornam mais ativas, a percepção 

sociológica não é completamente necessária. Mas, quando a estrutura básica da 

sociedade e da cultura muda, as pessoas buscam o conhecimento sociológico.  

3.1 AS TEORIAS SOCIOLÓGICAS NA COMPREENSÃO DO PRESENTE 

 

Fonte: kdfrases.com/ 

3.2 Auguste Comte e suas contribuições para a sociedade atual 

Vamos começar por Auguste Comte (1798-1857), pois foi ele quem criou o 

termo “sociologia” a partir da organização do curso de Filosofia Positiva em 1839. O 

que desejava Comte com esse curso? Ele pretendia fazer uma síntese da produção 

científica, ou seja, verificar aquilo que havia sido acumulado em termos de 

conhecimento bem como os métodos das ciências já existentes, como os da 

matemática, da física e da biologia. Ele queria saber se os métodos utilizados nessas 
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ciências, os quais já haviam alcançado um “status” de positivo, poderiam ser utilizados 

na física social, denominada, por ele de Sociologia.  

Este pensador era de uma linha positivista, o que quer dizer que acreditava na 

superioridade da ciência e no seu poder de explicação dos fenômenos de maneira 

desprendida da religiosidade, como era comum se pensar naquela época. E tem 

mais... como positivista ele acreditava que a ciência deveria ser utilizada para 

organizar a ordem social.  

Na visão dele, naquela época, a sociedade estava em desordem, orientada 

pelo caos. Devemos considerar que Comte vislumbrava o mundo moderno que surgia, 

isto é, um mundo cada vez mais influenciado pela ciência e pela consolidação da 

indústria, e a crise gerada por uma certa anarquia moral e política quando da transição 

do sistema feudal (baseado nas atividades agrárias, na hierarquia, no patriarcalismo) 

para o sistema capitalista (baseado na indústria, no comércio, na urbanização, na 

exploração do trabalhador)..Era essa positividade (instaurar a disciplina e a ordem) 

que ele queria para a Sociologia. 

Assim sendo quando Comte pensava a Sociologia, era como se fosse uma 

“criança” sendo gestada, na qual colocava toda sua crença de que poderia estudar e 

entender os problemas sociais que surgiam e reestabelecer a ordem social e o 

progresso da civilização moderna. Ele queria que a Sociologia estudasse de forma 

aprofundada os movimentos das sociedades no passado para se entender o presente 

e, inclusive, para imaginar o futuro da sociedade. 

Comte via a consolidação do sistema capitalista como sendo algo necessário 

ao desenvolvimento das sociedades. Esse novo sistema, bem como o abandono da 

teologia para explicação do mundo seriam parte do progresso das civilizações. Já, os 

problemas sociais ou desordens que surgiam eram considerados obstáculos que 

deveriam ser resolvidos para que o curso do progresso pudesse continuar.  

Portanto, a Sociologia se colocaria, na visão deste autor, como uma ciência 

para solucionar a crise das sociedades daquela época. Mas Comte não chegou a 

viabilizar a sua aplicação. Seu trabalho apenas iniciou uma discussão que deveria ser 

continuada, a fim de que a Sociologia viesse a alcançar um estágio de maturidade e 

aplicabilidade.  
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3.3 Émile Durkheim e suas contribuições para a sociedade atual 

 
Fonte: colunastortas.wordpress.com/ 

Continuando o trabalho iniciado por Comte, o de fazer da Sociologia uma 

ciência, numa visão positiva, surge nessa história o sociólogo francês Émile Durkheim 

(1858-1917). Dar à Sociologia uma reputação científica foi o seu principal trabalho. É 

a partir desse pensador que a Sociologia ganha um formato mais “técnico”, sabendo 

o que e como ela iria buscar na sociedade. Com métodos próprios, a Sociologia 

deixou de ser apenas uma ideia e ganhou “status” de ciência.  

Durkheim presenciou algumas das mais importantes criações da sociedade 

moderna, como a invenção da eletricidade, do cinema, dos carros de passeio, entre 

outros. No seu tempo, havia um certo otimismo causado por essas invenções, mas 

Durkheim também percebia entraves nessa sociedade moderna: eram os problemas 

de ordem social. E uma das primeiras coisas que ele fez foi propor regras de 

observação e de procedimentos de investigação que fizessem com que a Sociologia 

fosse capaz de estudar os acontecimentos sociais de maneira semelhante ao que faz 

a Biologia quando olha para uma célula, por exemplo. 

Falando em Biologia nota-se que o seu objeto de estudo é a vida em toda a sua 

diversidade de manifestações. As pesquisas dos fenômenos da natureza feitas pela 

Biologia são resultantes de várias observações e experimentações, manipuláveis ou 

não. Já para a Sociologia, manipular os acontecimentos sociais, ou repeti-los, é muito 

difícil. Por exemplo, como poderíamos reproduzir uma festa ou um movimento de 

greve “em laboratório” e sempre de igual modo? Seria impossível.  
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3.4 Os fatos sociais – objetos nas mãos 

Mas Durkheim acreditava que os acontecimentos sociais – como os crimes, os 

suicídios, a família, a escola, as leis – poderiam ser observados como coisas (objetos), 

pois assim, seria mais fácil de estudá-los. Então o que ele fez? Propôs algumas das 

regras que identificam que tipo de fenômeno poderia ser estudado pela Sociologia. A 

esses fenômenos que poderiam ser estudados por uma ciência da sociedade ele 

denominou de fatos sociais. 

E as características dos fatos sociais são:  

 Coletivo ou geral – significa que o fenômeno é comum a todos os 

membros de um grupo;  

 Exterior ao indivíduo – ele acontece independente da vontade 

individual;  

 Coercitivo – os indivíduos são “obrigados” a seguir o comportamento 

estabelecido pelo grupo. 

Então podemos dizer que o casamento é um fato coletivo ou geral, pois existe 

pela vontade da maioria de um grupo ou de uma sociedade. 

Outra coisa, não é verdade que os mais velhos ficam nos “incentivando” a 

casar? “Não vá ficar pra titia, heim!”, “Onde já se viu! Todo mundo, um dia, tem que 

se casar!”. Com certeza você já ouviu alguém dizendo isso. Pois é. Esses dizeres nos 

levam a crer que o casamento também é coercitivo, pois nos vemos “obrigados” a 

fazer as mesmas coisas que fazem os demais membros do grupo ou da sociedade a 

que pertencemos.  

Todo fato que reúna essas três características (generalização, exterioridade e 

coerção) é denominado social, segundo Durkheim, e pode ser estudado pela 

Sociologia. Quanto ao casamento, poderíamos estudar e descobrir, por exemplo, 

quais fatores influem na decisão das pessoas em se casarem e se divorciarem para 

depois se casarem novamente. 

3.5 Max Weber e suas contribuições para a sociedade atual 

O pensamento do sociólogo que estudaremos a seguir vai em direção diferente 

ao que vimos até agora. Max Weber (1864-1920), ao contrário de Durkheim e Comte, 

acreditou na possibilidade da interpretação da sociedade partindo não dos fatos 
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sociais já consolidados e suas características externas (leis, instituições, normas, 

regras, etc).  

Propôs começar pelo indivíduo que nela vive, ou melhor, pela verificação das 

“intenções”, “motivações”, “valores” e “expectativas” que orientam as ações do 

indivíduo na sociedade. Sua proposta é a de que os indivíduos podem conviver, 

relacionar-se e até mesmo constituir juntos algumas instituições (como a família, a 

igreja, a justiça), exatamente porque quando agem eles o fazem partilhando, 

comungando uma pauta bem parecida de valores, motivações e expectativas quanto 

aos objetivos e resultados de suas ações. E mais, seriam as ações recíprocas 

(repetidas e “combinadas”) dos indivíduos que permitiriam a constituição daquelas 

formas duráveis (Estado, Igreja, casamento, etc.) de organização social.  

Weber desenvolve a teoria da Sociologia Compreensiva, ou seja, uma teoria 

que vai entender a sociedade a partir da compreensão dos ‘motivos’ visados 

subjetivamente pelas ações dos indivíduos. Uma crítica de Weber aos positivistas, 

entre os quais se encontrariam Comte e Durkheim, deve-se ao fato de que eles 

pretendiam fazer da Sociologia uma ciência positiva, isto é, baseada nos mesmos 

métodos de investigação das ciências naturais. Segundo Weber, as ciências naturais 

(biologia, física, por exemplo) conseguiriam explicar aquilo que estudam (a natureza) 

em termos de descobrir e revelar relações causais diretas e exclusivas, que 

permitiriam a formulação de leis de funcionamento de seus eventos, como as leis 

químicas e físicas que explicam o fenômeno da chuva. Mas a ciência social não 

poderia fazer exatamente o mesmo.  

Segundo Weber, não haveria como garantir que uma ação ou fenômeno social 

ocorrerá sempre de determinada forma, como resposta direta a esta ou aquela causa 

exclusiva. No caso das Ciências Humanas, isso ocorre porque o ser humano possui 

“subjetividade”, que aparece na sua ação na forma de valores, motivações, intenções, 

interesses e expectativas. 

Embora esses elementos que compõem a subjetividade humana sejam 

produtos culturais, quer dizer, produtos comuns acolhidos e assumidos coletivamente 

pelos membros da sociedade, ou do grupo, ainda assim se vê que os indivíduos 

vivenciam esses valores, motivações e expectativas de modos particulares. Às vezes 

com aceitação e reprodução dos valores e normas propostas pela cultura comum do 

grupo; outras vezes, com questionamentos e reelaboração dessas indicações e até 

rejeição das mesmas. Decorre dessa característica (de certa autonomia, criatividade 
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e inventividade do ser humano diante das obrigações e constrangimentos da 

sociedade) a dificuldade de se definir leis de funcionamento da ação social que sejam 

definitivas e precisas. Por isso, o que a Sociologia poderia fazer, seria desenvolver 

procedimentos de investigação que permitissem verificar que conjunto de 

“motivações”, valores e expectativas compartilhadas, estaria orientando a ação dos 

indivíduos envolvidos no fenômeno que se quer compreender, como uma eleição, por 

exemplo. Seria possível sim, prever, com algum acerto, como as pessoas votarão 

numa eleição, pesquisando sua “subjetividade”, ou seja, levantando qual é, naquela 

ocasião dada, o conjunto de valores, motivações, intenções e expectativas 

compartilhadas pelo grupo de eleitores em foco, e que servirão para orientar sua 

escolha eleitoral.  

Esses pressupostos estão por detrás das conhecidas “pesquisas de intenção 

de voto”, bastante frequentes em vésperas de eleições.  

3.6 Vamos tentar ver isso na prática... 

Segundo Weber, as pessoas podem atuar, em geral, mesclando quatro tipos 

básicos de ação social. São eles:  

 A ação racional com relação a fins: age para obter um fim objetivo 

previamente definido. E para tanto, seleciona e faz uso dos meios necessários 

e mais adequados do ponto de vista da avaliação. O que se destaca, aqui, é 

o esforço em adequar, racionalmente, os fins e os meios de atingir o objetivo. 

Na ação de um político, por exemplo, podemos ver um foco: o de obter o cargo 

com o poder que deseja a fim de ganhar a política. Aí depende do político. 

Agora, “dando um tempo” nas teorias, veja o que Weber pensa sobre a 

política: ele nos fala no livro Ciência e Política – Duas vocações (2002), que 

há dois tipos de políticos que por nós são eleitos. Acompanhe:  

a) Os políticos que exercem essa profissão por vocação, ou seja, os que têm o 

poder como meta para trabalhar arduamente em prol da sociedade que os elegeu. 

Podemos dizer, em concordância com Weber, que estes são os que vivem para a 

política, certo? 

b) E os que são políticos sem vocação, ou seja, que olham para a política como 

se fosse um “emprego” apenas. São aqueles que, uma vez eleitos, geralmente se 

esquecem dos compromissos sociais que assumiram, pouco fazem pelo social, 
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trabalham apenas para manter-se no poder a fim de continuar ganhando o salário. 

Weber diz que estes são os que vivem da política. Bem. Fechados os parênteses 

teóricos, voltemos aos demais tipos de ação.  

 A ação racional com relação a valores, ocorreria porque, muitas vezes, 

os fins últimos de ação respondem a convicções, ao apego fiel a certos valores 

(honra, justiça, honestidade...). Neste tipo, o sentido da ação está inscrito na 

própria conduta, nos valores que a motivaram e não na busca de algum 

resultado previa e racionalmente proposto. Por esse tipo de ação podemos 

pensar as religiões. Ninguém vai a uma igreja ou pertence à determinada 

religião, de livre vontade, se não acredita nos valores que lá são pregados. 

Certo?  

 Na ação afetiva a pessoa age pelo afeto que possui por alguém ou algo. 

Uma serenata pode ser vista como uma ação afetiva para quem ama, não é 

mesmo?  

 A ação social tradicional é um tipo de ação que nos leva a pensar na 

existência de um costume. O ato de tomar chimarrão ou pedir a benção dos 

pais na hora de dormir são ações que podem ser pensadas pela ação 

tradicional.  

3.7 Agora, entendendo a sociedade por Weber... 

 

Fonte: www.centrocultural.coop 
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Muito bem. A ideia de Weber para se entender a sociedade é a seguinte: se 

quisermos compreender a instituição igreja, por exemplo, vamos ter que olhar os 

indivíduos que a compõem e suas ações. Provavelmente haverá um grupo 

significativo de pessoas que agem do mesmo modo, quer dizer, partilhando valores, 

desejos e expectativas quanto à religião, o que resultaria no que Weber chama de 

relação social.  

A existência da relação social dos indivíduos, ou seja, uma combinação de 

ações que se orientam para objetivos parecidos, é que faz compreender o ‘por que’ 

da existência do todo, como neste próprio exemplo da igreja. É assim que, as normas, 

as leis e as instituições são formas de relações sociais duráveis e consolidadas. Os 

tipos de ação, para Weber, sempre serão construções do pensamento, isto é, 

suposições teóricas baseadas no conhecimento acumulado, que o sociólogo fará para 

se aproximar ao máximo daquilo que seria a ação real do indivíduo nas circunstâncias 

ou no grupo em que vive. Com esse instrumento, o sociólogo pode avaliar, na análise 

de um fenômeno, o que se repete, com que intensidade, e o que é novo ou singular, 

comparando-o com outros casos parecidos, já conhecidos e resumido numa tipologia. 

Por exemplo, se há alguém apaixonado que você conheça, qual seria o tipo 

ideal de ação desta pessoa? A afetiva! Assim sendo, seria “fácil” prever quais seriam 

as possíveis atitudes desta pessoa: mandar flores e presentes, querer que a hora 

passe logo para estar com ela(e), sonhar acordado e coisas do tipo. E assim 

poderíamos entender, em parte, como se forma a instituição família. Uma coisa liga a 

outra. Outro exemplo. Pode ser que alguém perto de você nem pense em querer se 

apaixonar para não atrapalhar os estudos. Sua meta é a universidade e uma ótima 

profissão. Então, o que temos aqui? Uma ação racional! Para esta pessoa nem 

adiantaria mandar flores ou “torpedos”, certo? O que não significa que não possamos 

tentar, não é mesmo? 

3.8 Quanto ao sistema capitalista e mundo moderno... O que pensa Weber? 

Uma contribuição relevante de Weber, neste caso, é demonstrar que a 

montagem do modo de produção capitalista, no ocidente europeu, principalmente, 

contou com a existência, em alguns países, de uma ‘pauta’ de valores de fundo 

religioso que ajudou a criar entre certos indivíduos, predisposições morais e 

motivações para se envolverem na produção e no comércio de tipo capitalista. Na 
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crença dos calvinistas, os homens já nasceriam predestinados à salvação ou ao 

inferno, embora não pudessem saber, exatamente, seu destino particular. Assim 

sendo, e para fugir da acusação de pecadores e desmerecedores do melhor destino, 

dedicavam-se a glorificar Deus por meio do trabalho e da busca do sucesso na 

profissão.  

Com o passar dos tempos, essa ideia de que a predestinação e o sucesso 

profissional seriam indícios de salvação da alma foi perdendo força. Mas o 

interessante é que a ética estimuladora do trabalho disciplinado e da busca do 

sucesso nos negócios ganhou certa autonomia e continuou a existir independente da 

motivação religiosa.  

Para Weber, ser capitalista é sinônimo de ser disciplinado no que se faz. Seria 

da grande dedicação ao trabalho que resultaria o sucesso e o enriquecimento. 

Herança da ética protestante, válida também para os trabalhadores. Mas por que os 

católicos e as outras religiões orientais não tiveram parte nesta construção capitalista 

analisada por Weber? Porque a ética católica privilegiava o discurso da pobreza, 

reprovando a pura busca do lucro e da usura e não viam o sucesso no trabalho como 

indícios de salvação e nem como forma de glorificar a Deus, como faziam os 

calvinistas. Assim sendo, sem motivos divinos para dedicarem-se tanto ao trabalho, 

não fizeram parte da lista weberiana dos primeiros capitalistas. 

Quanto às religiões do mundo oriental, a explicação seria de que essas tinham 

uma imagem de Deus como sendo parte do mundo secular, ao contrário da ética 

protestante ocidental que o concebia como estando fora do mundo e puro. Assim 

sendo, os orientais valorizavam o mundo, pois Deus estaria nele. O Budismo e o 

Confucionismo são exemplos do que falamos. E daí a ideia e a prática de não se viver 

apenas para o trabalho, mas sim de poder aproveitar tudo o que se ganha pelo 

trabalho com as coisas desta vida, entende? 

Em relação ao mundo moderno (científico), Weber demonstrava certo 

pessimismo e não encontrava saída para os problemas culturais que nele surgiam, 

assim como para a “prisão” na qual o homem se encontrava por causa do sistema 

capitalista. Antes da sociedade moderna, a religião era o que motivava a vida das 

pessoas e dava sentido para suas ações, inclusive ao trabalho. Mas com o 

pensamento científico tomando espaço como referencial de mundo, certos apegos 

culturais – crenças, formas de agir – vindos da religiosidade foram confrontados. O 
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problema que Weber via era que a ciência não poderia ocupar por completo o lugar 

que a religião tinha ao dar sentido ao mundo.  

Se, em contextos históricos anteriores, o trabalho poderia ser motivado pela 

religião, como foi explicado anteriormente, e agora não é mais, devido à 

racionalização do mundo, por que, então, o homem se prende tanto ao trabalho? 

Porque o sistema capitalista – da produção industrial em série e da exploração da 

mão de obra – deixou o homem ocidental sem uma “válvula de escape”. Preso, agora 

ele vive do e para o trabalho. 

3.9 Karl Marx e suas contribuições para a sociedade atual 

 

Fonte: educarparacrescer.abril.com.br 

3.10 Seguindo para mais um clássico da Sociologia: A crítica da sociedade 
capitalista. 

Vamos falar agora de quem também viu a consolidação da sociedade 

capitalista e fez uma forte crítica a ela. O alemão, filósofo e economista Karl Marx 

(1818–1883), foi um dos responsáveis, se não o maior deles, em promover uma 

discussão crítica da sociedade capitalista que se consolidava, bem como da origem 

dos problemas sociais que este tipo de organização social originou.  

E veja, também, que interessante. Para ele “a história de todas as sociedades 

tem sido a história da luta de classes”. Mas como assim, lutas de classe? Quais são 

elas? Nas sociedades de tipo capitalista a forma principal de conflito ocorre entre suas 

duas classes sociais fundamentais: a burguesia versus o proletariado. Segundo Marx, 
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a burguesia foi tendo acesso, a partir da atividade comercial à posse dos meios de 

produção, enriqueceu e também passou a fazer parte daqueles que controlavam o 

aparelho estatal, o que acabou, por fim funcionando, principalmente como uma 

espécie de “escritório burguês”. Com esse acesso ao poder do aparelho estatal, a 

burguesia foi capaz de usar sua influência sobre ele para ir criando leis que 

protegessem a propriedade privada (particular), condição indispensável para sua 

sobrevivência, além de usar o Estado para facilitar a difusão de sua ideologia de 

classe, isto é, os seus valores de interpretação do mundo. 

Enquanto isso, a classe assalariada (os proletários), sem os meios de produção 

e em desvantagem na capacidade de influência política na sociedade, transforma-se 

em parte fundamental no enriquecimento da burguesia, pois oferecia mão de obra 

para as fábricas, (as novas unidades de produção do mundo moderno). 

Marx se empenhava em produzir escritos que ajudassem a classe proletária a 

organizar-se e assim sair de sua condição de alienação. Alienado, segundo Marx, 

seria o homem que não tem controle sobre o seu próprio trabalho, em termos de tempo 

e em termos daquilo que é produzido, coisa que o capitalismo faz em larga escala, 

pois o tempo do trabalhador e o produto (a mercadoria) pertencem à burguesia, bem 

como a maior parte da riqueza gerada por meio do trabalho.  

3.11 Falando em lucro... 

O objetivo do sistema capitalista, como modo de produção, é justamente a 

ampliação e a acumulação de riquezas nas mãos dos proprietários dos meios de 

produção. Mas de onde sai essa riqueza? Marx diria que é do trabalho do trabalhador.  

Veja um exemplo. Quantos sofás por mês um trabalhador pode fazer? Vamos 

imaginar que sejam 15 sofás, os quais multiplicados a um preço de venda de R$ 

300,00 daria o total de R$ 4.500,00. E quanto ganha um trabalhador numa fábrica? 

Imagine que seja uns R$ 1.000,00, para sermos mais ou menos generosos. Bem, os 

R$ 4.500,00 da venda dos sofás, menos o valor do salário do trabalhador, menos a 

matéria-prima e impostos (imaginemos R$ 1.000,00) resulta na acumulação de R$ 

2.500,00 para o dono da fábrica. Esse lucro Marx chama de mais-valia, pois é um 

excedente que sai da força de cada trabalhador. Veja, se os meios de produção 

pertencessem a ele, o seu salário seria de R$ 3.500,00 e não apenas R$ 1.000,00.  
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Então podemos dizer que o trabalhador está sendo roubado? Não podemos 

dizer isso, pois o que aqui exemplificamos é consequência da existência da 

propriedade privada e de os meios de produção nas mãos de uma classe, a burguesia. 

3.12 Para entender a sociedade, por Marx 

Devemos partir do entendimento de que as coisas materiais fazem a sociedade 

acontecer. De outra maneira, seria dizer que tudo o que acontece na sociedade tem 

ligação com a economia e que ela se transforma na mesma medida em que as formas 

de produção também se transformam. Por exemplo, com a consolidação do sistema 

capitalista, toda a sociedade teve que organizar-se de acordo com os novos moldes 

econômicos. Marx também via o homem como aquele que pode transformar a 

sociedade fazendo sua história, mas enfatiza que nem sempre ele o faz como deseja, 

pois as heranças da estrutura social influenciam-no. Assim sendo, não é unicamente 

o homem quem faz a história da sociedade, pois a história da sociedade também 

constrói o homem, numa relação recíproca. Entendeu? 

Vamos tentar explicar melhor. As condições em que se encontram a sociedade 

vão dizer até que ponto o homem pode construir a sua história. Por essa lógica 

podemos pensar que a classe dominante, a burguesia, tem maiores oportunidades de 

fazer sua história como deseja, pois tem o poder econômico e político nas mãos, ao 

contrário da classe proletária que, por causa da estrutura social, está desprovida de 

meios para tal transformação. Para modificar essa situação somente por intermédio 

de uma revolução, pois assim a classe trabalhadora pode assumir o controle dos 

meios de produção e tomar o poder político e econômico da burguesia. 

Para Marx, a classe trabalhadora deveria organizar-se politicamente, isto é, 

conscientizar-se de sua condição de explorada e dominada por meio do trabalho e 

transformar a sociedade capitalista em socialista por intermédio da revolução.  

4 A SOCIOLOGIA NO BRASIL 

Podemos dizer que a Sociologia brasileira começa a “engatinhar” a partir da 

década de 1930, vindo a se fortalecer nas décadas seguintes. Apesar de alguns 

autores da sociologia dizer que não há uma data correta que marca o seu começo em 
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solo brasileiro, essa época parece ser a mais adequada para se falar em início dos 

estudos sociológicos no Brasil. 

Quando dizemos “data mais adequada”, é porque as produções literárias que 

surgem a partir dessa década (1930) começam a demonstrar um interesse na 

compreensão da sociedade brasileira quanto à sua formação e estrutura. Mas note 

não estamos afirmando que antes da data acima ninguém havia se proposto a 

entender nossa sociedade. Antes da década de 1930 muitos ensaios sociológicos 

sobre o Brasil foram elaborados por historiadores, políticos, economistas, etc. No 

entanto, na maioria destes trabalhos, os autores apresentavam a tendência de 

escrever sobre raça, civilização e cultura, mas não tentavam explicar a formação e a 

estrutura da sociedade brasileira. 

A partir de 1930, surge no Brasil um período no qual a reflexão sobre a 

realidade social ganha um caráter mais investigativo e explicativo. Esse caráter mais 

investigativo e explicativo foi impulsionado pelos muitos movimentos que estimularam 

uma postura mais crítica sobre o que acontecia na sociedade brasileira. Dentre alguns 

destes movimentos estão o Modernismo, a formação de partidos (sobretudo o partido 

comunista) e os movimentos armados de 1935.  

Movimentos como esses, de alguma forma, traziam transformações de ordem 

social, econômica, política e cultural ao país, e despertavam o interesse de 

pensadores em dar explicações a tais fenômenos. Aos poucos a Sociologia passa a 

constituir-se como uma forma de reflexão sobre a sociedade brasileira. Veja como isso 

aconteceu:  

4.1 Movimento Modernista: 

Lutava para que as regras vigentes sobre a arte e a literatura deixassem de 

“engessar” a produção brasileira. A intenção do movimento era que os moldes 

internacionais não sufocassem o que viesse a ser arte com um jeito nacional. A 

Semana de Arte Moderna de 1922, em SP, foi uma espécie de marco da 

independência da arte brasileira. 
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4.2 Partido Comunista 

Fundado em 25 de Março de 1922, tinha o ideário de criar uma cultura socialista 

no Brasil. Com base em teóricos como o alemão Karl Marx, inauguraram uma maneira 

de se fazer política voltada aos interesses do proletariado. 

4.3 Movimentos armados de 1935 

Também conhecidos como o “Levante Comunista”. Tiveram como 

protagonistas o Partido Comunista (PCB) e os Tenentes de esquerda do exército 

brasileiro. Alguns de seus projetos e lutas eram pelo fim do imperialismo e pela 

existência de uma ditadura democrática. Apesar de vencidos, serviram para que o 

PCB ficasse conhecido e ganhasse maior força no cenário brasileiro. 

5 FASES DA SUA IMPLANTAÇÃO DA SOCIOLOGIA NO BRASIL 

Dividindo os acontecimentos da implantação da Sociologia no Brasil como 

ciência, em fases, ou em geração de autores, de acordo com o sociólogo brasileiro 

Otávio Ianni (1926-2003), destacamos aqui três delas (na aula de hoje estudaremos 

a primeira fase agora e as outras duas fases na próxima aula), as quais se 

complementam:  

5.1 A fase “A” da implantação da Sociologia no Brasil 

A primeira geração da Sociologia brasileira seria composta por aqueles autores 

que se preocuparam em fazer estudos históricos sobre a nossa realidade, com um 

caráter mais voltado à Literatura do que para a Sociologia. 

Desta geração de autores, queremos destacar Euclides da Cunha (1866-1909). 

Cunha nasceu no Rio de Janeiro, foi militar engenheiro, além de ter estudado 

Matemática e Ciências Físicas e Naturais. Porém, o que gostava de fazer, como 

profissional, era o jornalismo. Em 1895, abandonou o Exército e começou a trabalhar 

como correspondente do jornal “O Estado de São Paulo”. Nessa função foi enviado 

para a Guerra de Canudos, no interior da Bahia, de onde surgiu sua maior contribuição 

à Sociologia brasileira: o livro Os Sertões.  
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Se analisarmos este livro pelo enfoque literário, podemos perceber que Cunha 

faz, usando seus conhecimentos de Ciências e Físicas Naturais, relatos sobre como 

era a terra e a paisagem de Canudos. Também faz a descrição dos homens que ali 

viviam, ou seja, os sertanejos, nos quais percebe que, ao contrário do que pensava 

antes de conhecê-los, eram fortes e valentes, ainda que a aparência dos mesmos não 

demonstrasse isso. 

Por fim, Cunha descreve a guerra, isto é, como foi que o governo da época 

conseguiu acabar com o que considerava ser uma revolução que reivindicava a volta 

do sistema monárquico no Brasil. Na verdade Antônio Conselheiro (o líder da 

Revolução de Canudos) e seus seguidores apenas defendiam seus lares, sua 

sobrevivência. 

Olhando mais pelo lado sociológico, podemos perceber que Cunha estava 

fazendo revelações quanto à organização da República que estava sendo 

consolidada. Canudos era um retrato de uma sociedade republicana que não 

conseguia suprir as necessidades básicas de seu povo. Coisa que Antônio 

Conselheiro, com sua maneira missionária de ser, acreditava e lutava para acontecer, 

pois... ““...abria aos desventurados os celeiros fartos pelas esmolas e produtos do 

trabalho comum. Compreendia que aquela massa, na aparência inútil, era o cerne 

vigoroso do arraial. Formavam-na os eleitos, felizes por terem “aos ombros os 

frangalhos imundos, esfiapados sambenitos de uma penitência que lhes fora a própria 

vida; bem-aventurados porque o passo trôpego, remorado pelas muletas e pelas 

anquiloses, lhes era a celeridade máxima, no avançar para a felicidade eterna”. 

(CUNHA, 1979: 132 ). 

Após duas tentativas sem sucesso de “tomar” Canudos – pois os sertanejos 

tornavam difícil a vida dos soldados, por conhecerem muito bem a caatinga sertaneja 

– o governo federal republicano deixou de subestimar a força daquelas pessoas que 

se uniram a Conselheiro. Convocou para uma terceira expedição batalhões armados 

de vários estados brasileiros e promoveu uma grande guerra e matança naquela 

região, em prol da República. 

A observação de Euclides da Cunha e as revelações que faz quanto à 

sociedade brasileira em Os Sertões, transforma esta obra em um dos referenciais de 

início do pensamento sociológico no Brasil.  
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5.2 A fase “B” da implantação da Sociologia no Brasil 

Numa segunda fase de geração de autores, a preocupação em se fazer 

pesquisas de campo, que é uma característica das pesquisas sociológicas, começa a 

ser levada em conta. Existem vários autores desta geração que poderíamos 

referenciar, como Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, 

Fernando de Azevedo, Nelson Wernek Sodré, Raymundo Faoro, etc.  

No entanto, vamos nos fixar em dois deles, os quais podem ser vistos como 

clássicos do pensamento social brasileiro: Gilberto Freyre e Caio Prado Júnior. 

Gilberto Freyre foi o autor de Casa Grande & Senzala (1933), livro no qual 

demonstrou as características da colonização portuguesa, a formação da sociedade 

agrária, o uso do trabalho escravo e, ainda, como a mistura das raças ajudou a compor 

a sociedade brasileira.  

Freyre foi um sociólogo que nasceu em Pernambuco no ano de 1900 e, no 

desenvolver de sua profissão, criou várias cátedras de Sociologia, como na 

Universidade do Distrito Federal, fundada em 1935. Freyre faleceu em 1987. Quando 

escreveu Casa Grande & Senzala tinha 33 anos e, antirracista que era, inaugurou 

uma teoria que combatia a visão elitista existente na época, importada da Europa, a 

qual privilegiava a cor branca. Segundo tal visão racista, a mistura de raças seria a 

causa de uma formação “defeituosa” da sociedade brasileira, e um atraso para o 

desenvolvimento da nação. 

Freyre propõe um caminho inverso. Em Casa Grande & Senzala ele começa 

justamente valorizando as características do negro, do índio e do mestiço 

acrescentando, ainda, a ideia de que a mistura dessas raças seria a “força”, o ponto 

positivo, da nossa cultura.  Este autor forneceu, para o seu tempo, uma nova maneira 

de ver a constituição da nacionalidade brasileira, isto é, o Brasil feito por uma 

harmoniosa união entre o branco (de origem europeia), o negro (de origem africana), 

o índio (de origem americana) e o mestiço, ressaltando que essa “mistura” contribuiu, 

em termos de ricos valores, para a formação da nossa cultura.  

Veja alguns trechos de sua obra a este respeito: 

 “Um traço importante de infiltração de cultura negra na economia e na 

vida doméstica do brasileiro resta-nos acentuar: a culinária” (FREYRE, 2002). 

 “Foi ainda o negro quem animou a vida doméstica do brasileiro de sua 

maior alegria” (FREYRE, 2002). 
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 “Nos engenhos, tanto nas plantações como dentro de casa, nos tanques 

de bater roupa... carregando sacos de açúcar... os negros trabalhavam 

sempre cantando.” (FREYRE, 2002). 

No entanto, vale ressaltar aqui que Gilberto Freyre tinha um “olhar” aristocrático 

e conservador sobre a sociedade brasileira, pois além de justificar as elites no 

governo, sua descrição do tempo da escravidão em Casa Grande & Senzala adquire 

uma conotação harmoniosa, ele não via conflitos nessa estrutura. Mas se para 

Gilberto Freyre era um erro pensar que a mistura das raças seria um atraso para o 

Brasil, há um outro autor que se propôs a verificar qual seria e onde estaria a origem 

do atraso da nação brasileira. 

Estamos falando de Caio Prado Júnior. Este autor vai nos fornecer uma visão 

muito mais crítica sobre a formação da nossa sociedade. Veja por quê. 

Enquanto Gilberto Freyre fazia uma análise conservadora da formação da 

sociedade brasileira, Caio Prado recorria à visão marxista, isto é, partindo do ponto 

de vista material e econômico para o entendimento da nossa formação. Caio Prado 

Júnior nasceu em 1907 e faleceu em 1990.   

Formou-se em direito e, de forma autodidata, leu e tomou para si os ideais de 

Marx, o que o fez uma pessoa comprometida com o Socialismo. Caio Prado também 

era uma espécie de “contramão” do Partido Comunista Brasileiro no seu tempo, pois 

um dos militantes daquele partido, Octávio Brandão (1896-1980), havia escrito um 

livro na década de 1920, chamado Agrarismo e Industrialismo no qual apresentava 

a tese de que o atraso do Brasil, em termos econômicos, estava no fato dele ter tido 

um passado feudal. E esta tese continuou a ser defendida pelo PCB com o historiador 

Nelson Wernek Sodré (1911-1999), que interpretava o escravismo, no Brasil 

Colonial, como uma característica do feudalismo. 

É por essa razão que Caio Prado era contrário ao Partido Comunista, pois a 

ideia de que no passado o Brasil havia sido feudal era “importada” do marxismo oficial, 

da Europa, e que na sua opinião, não funcionava aqui. E, para Caio Prado, a prova 

disso estaria no fato de que no sistema feudal o servo não era considerado uma 

mercadoria, coisa que ocorria aqui com os escravos, o que denota uma característica 

do sistema capitalista (e não feudal) no que tange à análise da mão de obra. 

No seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, publicado em 1942, Caio 

Prado apresenta a tese de que a origem do atraso da nação brasileira estaria 

vinculada ao tipo de colonização a que o Brasil foi submetido por Portugal, isto é, uma 



 

28 

colonização periférica e exploratória. Traduzindo para melhor compreendermos... 

Caio Prado explica que Portugal teve grande contribuição no “nosso atraso” como 

nação, pois o centro do capitalismo, na época do “descobrimento” do Brasil, estava 

na Europa, o que fazia com que as riquezas daqui fossem levadas para lá. Este tipo 

de organização econômica foi denominado de primária e exportadora, pois os 

produtos extraídos das monoculturas brasileiras, nos latifúndios, eram exportados 

para os países que estavam em processo de industrialização. 

Segundo Caio Prado, a América era vista pelos europeus como sendo “...um 

território primitivo habitado por rala população indígena incapaz de fornecer qualquer 

coisa de realmente aproveitável. Para os fins mercantis que se tinham em vista, a 

ocupação não se podia fazer como nas simples feitorias comerciais, com um reduzido 

pessoal incumbido apenas do negócio, sua administração e defesa armada; era 

preciso ampliar estas bases, criar um povoamento capaz de abastecer e manter as 

feitorias que se fundassem e organizar a produção dos gêneros que interessassem 

ao seu comércio. A ideia de povoar surge daí, e só daí”. (PRADO JÚNIOR, 1942: 24). 

As teses desse autor rompem com as análises dos autores que antes dele 

apresentaram um pensamento conservador restrito, isto é, de reprodução daquilo que 

estava posto na sociedade brasileira e, consequentemente, sem a intenção de 

apresentar propostas para sua transformação. 

Assim sendo, segundo a visão de Caio Prado, Gilberto Freyre, em Casa 

Grande e Senzala, pode ser considerado “conservador”. Veja por que:  

a) seus escritos nos levam a pensar que a miscigenação acontecia sempre 

de maneira harmoniosa. Mas e a relação entre os senhores brancos e suas 

escravas negras, por exemplo? Se verificarmos relatos da história veremos 

que as negras eram forçadas a terem relações sexuais com eles, o que é bem 

diferente de harmonia.  

b) sobre os problemas sociais da época, Freyre não apresenta nenhuma 

proposta para a solução dos mesmos, ou para a transformação da sociedade. 

Para Caio Prado Júnior, os pontos “a” e “b” mencionados acima demonstram 

a postura conservadora de Gilberto Freyre, pois transparece um certo 

conformismo com a situação em que se apresentava a sociedade. 

Conformismo que pressupõe continuidade, sem transformação.  
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5.3 Fase “C” da implantação da Sociologia no Brasil 

Já a partir dos anos de 1940 novos sociólogos começam a aparecer no cenário 

brasileiro.  Esta terceira geração é formada por sociólogos que vieram de diferentes 

instituições universitárias, fundadas a partir de 1930 e inauguram estilos mais ou 

menos independentes de fazer Sociologia. 

Dessa forma, e progressivamente, a intelectualidade sociológica no Brasil 

começa a ganhar corpo. Também começam a surgir estilos ou tendências, o que fez 

com que surgissem diferentes “escolas” de Sociologia em São Paulo, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e em outros lugares. 

Dos autores que fazem parte dessa terceira geração, podemos citar Oliveira 

Viana, Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, dentre vários outros. Mas vamos nos 

deter na obra do sociólogo paulista Florestan Fernandes (1920-1995), importante 

nome da Sociologia crítica no Brasil. Qual é a proposta de Sociologia que ele 

apresenta? 

Florestan Fernandes foi um sociólogo que fez um contínuo questionamento 

sobre a realidade social e das teorias que tentavam explicar essa realidade. O objetivo 

deste autor foi de, numa intensa busca investigativa e crítica, ir além das reflexões já 

existentes. Florestan Fernandes tinha como metodologia “dialogar”, de maneira muito 

crítica, com a produção sociológica clássica. Florestan também mantinha contínuo 

diálogo com o pensamento crítico brasileiro. Autores como Euclides da Cunha e Caio 

Prado Júnior, os quais vimos anteriormente, fazem parte de sua lista de interlocutores. 

O diálogo com esses autores foi fundamental para o seu trabalho de análise dos 

movimentos e lutas existentes na sociedade, principalmente aquelas travadas pelos 

setores populares.  

Um outro aspecto de sua maneira crítica de fazer Sociologia foi a sua afinidade 

com o pensamento marxista, principalmente sobre o modo de analisar a sociedade, o 

que se constituiu numa espécie de “norte” crítico orientador de seu pensamento. As 

transformações sociais que ocorreram a partir de 1930 no Brasil foram, também, uma 

espécie de “motor” para os trabalhos de Florestan. Mas não apenas para ele, pois 

como já mencionamos, essas transformações serviram de impulso para os trabalhos 

sociológicos no Brasil como um todo. E isso se deu principalmente a partir de 1940, 

pois essas transformações se intensificaram muito por causa do aumento da 

industrialização e da urbanização. 
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Algumas das consequências da urbanização, inclusive gerada pela migração 

de pessoas que, vindas do campo, procuravam trabalho nas indústrias das grandes 

cidades, foram o surgimento de problemas de falta de moradia, desemprego e 

criminalidade. Essas situações emergentes, logicamente, tornavam-se temas para a 

análise sociológica.  

Para finalizar, vale ressaltar que a Sociologia crítica que Florestan inaugura 

também tinha o “olhar” voltados aos mais diversos grupos e classes existentes na 

sociedade. Algumas de suas pesquisas com grupos indígenas e sobre as relações 

raciais em São Paulo, por exemplo, tiveram o mérito de fornecer explicações que se 

contrapunham às explicações dadas pelas classes dominantes da sociedade 

brasileira.  
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A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA VISÃO DE KARL MARX 

 

RESUMO  

Este artigo abordará a temática acerca da disciplina sociologia da educação. Esta disciplina acadêmica 
cumpre a função de subsidiar o pedagogo e fornecer elementos para que ele reflita acerca do fenômeno 
educacional. Assim analisar de que maneira a educação procura formar pessoas que só saibam repetir 
ideias do chefe e cumprir suas ordens na chamada alienação que é o processo na qual é condicionado 
a viver não podendo atuar por sua conta, uma vez que se encontra dominado pelos interesses ditado 
por outra pessoa. Para manter a estrutura autoritária de poder a prática predominante nos ensina que 
é preciso alimentar o individualismo e a concorrência, assim esses fatores reforçam o poder da classe 
dominante, que ao concentrar em suas mãos as riquezas produzidas socialmente institui o sistema de 
exploração e dominação sobre a outra classe. Por isso há essa enorme diferença na educação escolar, 
pois quem nasce em berço de ouro não deve receber a mesma educação da classe trabalhador, dessa 
maneira nunca vai ser igualitária. 

 

Palavras Chave: Marxismo; educação, autoritarismo, liberalismo e o 

socialismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho refere-se ao fenômeno educacional do ponto de vista do 

sociólogo alemão Karl Marx. Este coloca três concepções de educação identificadas 

na prática de alunos e professores e tenta desmascarar o caráter conservador das 

práticas autoritária e liberal, indicando uma perspectiva de superação. Por estar sob 

controle do estado e das classes capitalista, o sistema escolar por si só não tem força 

suficiente para provocar transformações no sistema social de poder, nem mesmo para 

alterar radicalmente sua estrutura interna. Mudanças no sistema escolar só podem se 

realizar de modo articulado com as transformações na estrutura econômica – política. 

Estas mudanças ocorrem à medida que as classes populares conseguem construir 
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seu poder no sentido de irem vencendo o poder da classe capitalista. Para Marx, a 

educação é condicionada pelos valores e interesses das classes dominantes e 

contribui desta forma para preservação de seu poder. A Educação por si não pode ser 

considerada como alavanca de transformação radical da estrutura de poder, porque o 

poder que controla a educação não permitirá que ela se volte contra ele. 

 

1.SUPERANDO A AUTORITARISMO E O LIBERALISMO 

 

A educação aponta para dois tipos de modelos diferentes; o autoritário e o 

liberal. No entanto aqueles que são da classe dominante têm um ensinamento 

privilegiado, diversificada da classe de baixo nível. Enquanto alguns indivíduos 

aprendem que nunca deve questionar, apenas obedecer e cumprir as ordens impostas 

pela sociedade, outros tomam conhecimentos de formar a própria opinião e tomar 

decisões por si mesmos. Dessa maneira contribui para a existência da classe 

dominada. Assim a burguesia desfruta da boa vida valendo-se do abuso de poder 

sobre outras pessoas e tirando proveito do lucro do trabalho explorado. 

Alguns indivíduos conseguem se aproveitar das oportunidades que a 

sociedade oferece. Na verdade faz se entender com que não devamos nos igualar ao 

mesmo nível deles, pois um nasceu para viver na mordomia tirando aproveito do 

trabalho de outras pessoas, mesmo que se sinta contrafeito com o serviço, mas é 

forçado a executá-lo. Então não consegue enxergar a ilusão que a sociedade faz com 

que acreditamos de nos conformar com a situação de vida oferecida pela sociedade. 

De acordo com Fleuri (1999). 

De fato, em nosso contexto social, só podem fazer o que querem aqueles 

poucos privilegiados cujas condições sociais lhes permitem viver no ócio e no luxo 

sem a preocupação de lutar pela sobrevivência. Mas ninguém consegue viver no ócio, 

se não há quem trabalhe por e para ele. Daí que tal projeto de vida é próprio da classe 

ociosa que na sociedade capitalista, é constituída pela burguesia cuja riqueza e luxo 

é fruto inequívoco da exploração do trabalho de uma grande massa de gente. Assim, 

a vida luxuosa dos proprietários dos meios de produção em nossa sociedade se faz à 

custa da exploração que reduz os trabalhadores a miséria. Analogicamente, o modelo 

liberal de educação só se torna possível para uma minoria, quando para a maioria se 

aplica o modelo autoritário de educação enquanto os liberais contribuem para a 

manutenção da estrutura social de classes. O sistema educacional, com efeito, em 
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nossa sociedade está montada para formar alguns para mandar e outros para 

obedecer, e com isso, se submeter aos processos de exploração impostos pela classe 

dominante. Em suma, o objetivo último deste, dois modelos educacionais é de fato a 

manutenção desta atual e injusta estrutura da sociedade segundo os interesses da 

classe dominadora e exploradora. 

A análise do fragmento acima mencionado leva-nos a considerar que o sistema 

educacional brasileiro está montado para alienar as crianças, os jovens e os 

adolescentes, numa visão marxista de sociedade, o modelo liberal de educação 

escolhido pelo Brasil neste contexto capitalista globalizante em que o estado tenta se 

esquivar da prestação de serviços públicos. Sob o véu do neoliberalismo a educação 

é vendida a grandes trustes do capital, vide os sistemas apostilados que só pensam 

em preparar o aluno para o vestibular, enquanto à educação pública cumpre a função 

de qualificar mão de obra para o sistema capitalista. 

 

2. A EDUCAÇÃO PARA SOCIOLOGIA 

 

O trabalho é fonte de lucro e sua tendência é reforçar os aspectos que acham 

positivo no capitalismo. Enquanto que para os trabalhadores o trabalho é fonte de 

pobreza e decorrente disso tem origem a diferentes interpretações. A visão que a 

classe superiora tem em relação ao trabalho e a sua vida cotidiana comparada com a 

classe trabalhadora é relativamente diferente, bem como seus ideais, sobretudo 

políticos. Assim reflete Paulo Meksenas (2001). 

Toda educação é de classe, pois a educação que a classe empresarial recebe 

é diferente daquela da classe trabalhadora. Enquanto os membros deveriam ser 

igualitários, independente da condição de vida. Dessa maneira não haveria 

contradições na sociedade, mas se tem divisão entre os grupos, são colocados em 

funções diferentes na sociedade, dessa forma podemos observar nossa função na 

sociedade descobrindo nossos valores. 

Ao analisar a citação acima se pode concluir que existem pelo menos dois tipos 

de educação no Brasil, sendo uma burguesa e outra proletariada; a primeira 

representada pelas escolas particulares de altas mensalidades e apostilas bem 

elaboradas, do outro a rede pública estadual com seus manuais didáticos 

ultrapassados ou alienantes. De acordo com a tipologia elaborada por Kruppa (1994) 

a escola é baseada nos conceitos marxistas, contém necessariamente uma análise: 
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Abaixo segue um quinteto expositivo das ideias da autora:  

 

1- Da sociedade em que se encontra essa escola, compreendendo um estudo das 

condições de trabalho e das relações sociais existentes entre as classes que 

compõem essa sociedade. A sociedade é composta por classes dispares, a saber 

ricos e pobres. 

 

 2- Das implicações das contradições presentes nessa sociedade. No caso 

capitalista, analisa-se a contradição complementaridade de suas classes 

fundamentais, que se negam mutuamente nesse sistema, na medida em que não se 

define o burguês a mão ser por sua oposição ao operário, e vice versa. Implica que 

se vejam as contradições que fundamentam essa sociedade e que estão presentes 

em todas as suas instituições. No caso analisam-se quais as contradições de classe 

presentes na escola. 

O capitalismo é contraditório e estas contradições estão latentes na escola. 

 

3-Das condições de produção do conhecimento. A relação escola versus 

trabalho e produção de conhecimento versus tecnologia precisa ser aprofundada. A 

escola tem relação direta com o mercado de trabalho? A tecnologia decorrente dos 

avanços do conhecimento subordina-se exclusivamente ao capital? Essas questões 

são importantes para a compreensão do sistema escolar em um país capitalista. 

A escola reflete o mercado de trabalho e se fundamente nele, a saber, forma o 

egresso que o mercado deseja um ser não crítico e alienado que se sujeita às regras 

do mercado de trabalho com suas imposições e explorações. 

4- Das consequências da divisão do trabalho presente em todas as instituições, com 

suas implicações nas relações dos poderes. A função da burocracia que instala como 

meio de controle e de dominação deve ser observada. As razões da organização 

hierárquica da escola devem ser levadas em conta. 

A burocracia faz parte do processo da alienação em que alunos e professores 

não tem tempo, nem oportunidade para refletir acerca dos fazeres educacionais, a 

burocracia faz parte desse sistema de produção da Mao de obra barata tanto para 

alunos quanto para os professores. 

5- Da forma de reprodução da sociedade capitalista, que transforma tempo e espaço, 

subordinando-os ao capital. Significa ver como, no dia-a-dia, são reproduzidos os 
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valores e os modos de pensar e avaliar as relações sociais, que legitimam essa 

sociedade, papel desempenhado em grande escala pela instituição escolar. Aqui a 

análise dos pré-conceitos que se formam a partir das relações sociais, inexistentes 

também na escola é fundamental. 

Conclui-se que os modos de ser e pensar são condicionados pelo sistema 

capitalista e que a educação compõe e concorda com essa ideologia de estado. 

 

3 - EDUCAÇÃO AUTORITÁRIA E LIBERAL 

 

A ideologia beneficia enormemente a educação autoritária, pois as classes 

dominadoras conseguem impor suas ideias, cujos valores são considerados corretos, 

e a partir do momento que os trabalhadores aceitam isso, fica bem mais fácil para 

manter sua exploração sobre o restante dos indivíduos da sociedade, para impor a 

sua visão de mundo, aprende apenas como deve executar o trabalho sem reclamar, 

pois faz parte da vida, pois este é o seu destino, portanto deve questionar apenas se 

conformar. (MEKSENAS, 2001). 

A instituição escolar serve apenas para inserir o indivíduo na sociedade e para 

cumprir o seu papel nela, conforme o seu padrão de vida, alguns até conseguem se 

conformar com essa ideia de apenas os poderosos poderem mandar e desmandar, 

causando a desigualdade, por isso a sociedade está pior a cada dia. Nem todos 

suportam essa opressão, alguns lutam até conquistar o espaço que é de direito, o 

outro grupo mesmo sentindo se contrafeito se rende a essa exploração para não 

passar necessidade. (KRUPPA, 1996). 

Àqueles que não suportam viver nessa situação a qual a escola propõe, a 

alternativa que lhes resta é a de se evadir da escola e ir para mundo marginal ao da 

educação, tornando-se criminoso, traficante, ou mesmo entrando para o mercado 

informal de trabalho porque nesse mundo quem manda é as ordens dadas a eles. 

A escola tem como obrigação transmitir conhecimento ao aluno para sua 

formação pessoal, e não incentivá-lo a ser um fantoche da sociedade, pois se é 

manipulado um vez, depois não consegue se desligar desse mundo. Segundo Paulo 

Meksenas (2001) afirma que: 

Os primeiros membros são educados para dirigir a sociedade de acordo com 

os seus interesses, os membros da segunda são disciplinados e adestrados para o 

trabalho, para aceitarem a sociedade capitalista como ela se apresenta, sendo 



 

37 

submissos. A educação é de classes nesse sentido, a escolaridade para a classe 

trabalhadora tem dois objetivos: preparar a consciência do indivíduo para perceber 

apenas a visão do mundo da classe empresarial como correta, isto é, transmissão de 

ideologia, preparar o indivíduo para o trabalho, fazendo com que aprenda o necessário 

e suficiente para lidar com seus instrumentos de trabalho, disciplinando e treinando o 

corpo/mente do jovem da classe trabalhadora para que possa desempenhar 

adequadamente suas tarefas no trabalho. 

A escola não é uma só, mas sim várias cada uma atendendo aquilo que os 

interesses nela envolvidos permitem que se produza, mesmo que a escola pública 

regular seja localizada na zona urbana, não deve ser considerada pior do que a escola 

privada, embora seja mantida pelos alunos, que pagam mensalidades e proporcionam 

lucros aos seus mantenedores. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendemos nesse breve artigo expor algumas colocações de Karl Marx 

referente à educação autoritária e liberal oferecidas nas instituições escolares, pelo 

qual deveria ser igualitária a todos. Embora seja de forma resumida, seus 

pensamentos tem o intuito de refletir sobre a importância do papel da educação para 

a transformação social e assim ligada diretamente a formação do pensamento crítico 

do cidadão. Entretanto o indivíduo é capaz de tomar decisões, tem a espontaneidade 

de escolher qual espaço devem ocupar de modo satisfatório, sem ser explorado ou 

mandado por alguém. O indivíduo não deve ser considerado como um fantoche da 

sociedade, mas sim acordar para realidade, pois na verdade os poderosos fazem com 

que sentimos inferiores, incapaz de construir um raciocínio lógico, as palavras ditas é 

como se dependêssemos da boa vontade deles, sentimos como se fosse sua 

propriedade, por isso somos conformados com a posição ocupada na sociedade, pois 

se revoltarmos contra eles, seremos chamado de ingrato. Este estudo apresentou 

algumas considerações sobre a educação na concepção marxista, na qual a dialética 

é ressaltada como uma das abordagens possíveis de interpretação da realidade social 

com repercussão na realidade educacional. 
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RESUMO 

O artigo revisa, em um primeiro momento, temas da Sociologia do Conhecimento e da 
Sociologia da Ciência, relevantes para o estudo da Sociologia da Sociologia. Em um segundo momento, 
propõe-se analisar sete temas referentes ao desenvolvimento da sociologia contemporânea no Brasil. 

Palavras-chave: sociologia brasileira, sociologia do conhecimento, sociologia 

do desenvolvimento, história da sociologia. 

 

ABSTRACT 

The paper examines, in the first place, themes of Sociology of Knowledge and 

of Sociology of Science, regarded as relevant for the study o Sociology of Sociology. 

In the second place, it analyzes seven themes related to the development of 

contemporary sociology in Brazil. 

Key words: sociology in Brazil, sociology of development, sociology of 

knowledge, history of sociology. 

 

Apresentação 

 

Um dos principais problemas enfrentados pela sociologia, e em geral pelas 

ciências sociais no Brasil, refere-se à capacidade de enfrentar teórico-

metodologicamente os desafios temáticos e históricos que a presente situação da 

sociedade brasileira coloca. Estarão as ciências sociais brasileiras e particularmente 

a sociologia em condições institucionais-profissionais e, principalmente, 

paradigmático-temáticas apropriadas para enfrentar os novos desafios teórico-

metodológicos e prático-políticos que os processos sociais contemporâneos vêm 

colocando? 

O presente texto está dividido em duas seções complementares, quais sejam: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
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1. A Sociologia do Conhecimento, a Sociologia da Ciência e a Sociologia da 

Sociologia; e 

2. Sete Temas da Sociologia Contemporânea no Brasil. 

1 - A sociologia do Conhecimento, a Sociologia da Ciência e a Sociologia 

da Sociologia 

A reflexão sobre a sociologia, suas origens, seus desenvolvimentos, promessas 

e fracassos tem sido uma constante entre os praticantes desta disciplina como, por 

exemplo, no Curso de Filosofia Positiva de Comte, na "Aula Inaugural do Curso de 

Sociologia" de Durkheim, e, contemporaneamente, em A Imaginação Sociológica de 

Wright Mills, assim como na obra de Jeffrey Alexander Theoretical Logic in 

Sociology. Na América Latina, obras como História de la Sociología Latino-

americana e Nueva história de la Sociología Latino-americana, de Alfredo Poviña, As 

Ciências Sociais no Brasil, de Costa Pinto e Edison Carneiro, La Sociología Científica, 

de Gino Germani, e A Sociologia numa Era de Revolução Social, de Florestan 

Fernandes, são alguns exemplos já clássicos dessa preocupação com o sentido 

histórico-social da disciplina. A profunda crise político-intelectual desencadeada pelo 

ciclo autoritário na América Latina, a partir dos meados dos anos sessenta, e a 

renovação de esperanças sócio-político-culturais no bojo dos processos de 

redemocratização levaram ao surgimento de uma nova série de reflexões sobre o 

significado de fazer sociologia na América Latina, como exemplificado pelas obras A 

Sociologia Brasileira,de Florestan Fernandes, A Sociologia da Sociologia Latino-

americana, de Octavio Ianni, Imperialismo, Lucha de Clases y conocimiento: 25 años 

de Sociología en Argentina, de Verón e, mais recentemente, entre outras, a obra 

coletiva dirigida por Sérgio Miceli, História das Ciências Sociais no Brasil, e o livro de 

Brunner e Barrios Inquisición, Mercado y Filantropia. Ciencias Sociales y Autoritarismo 

en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 

Ao mesmo tempo, uma ampla gama de artigos, depoimentos e relatórios tem 

sido produzida, tendendo, todavia, por vezes, a um tipo de produção intelectual que, 

utilizando-se de forma livre uma expressão de origem althusseriana, corresponde 

mais a uma"sociologia da sociologia espontânea dos sociólogos". Entretanto, 

considera-se que a Sociologia da Sociologia corresponde a uma divisão 

interdisciplinar específica, classificável como uma sociologia especial, requerendo, 

portanto, ensino e treinamento em pesquisa específicos ainda que sem desconsiderar 

as fronteiras e possibilidades de cooperação frutífera com outras sociologias 
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especiais, como a sociologia do conhecimento, a sociologia da ciência e a sociologia 

política, bem como com outras disciplinas como a história e a economia política. A 

instigante obra de Wolf Lepenies (1994) Las tres culturas: la sociologia entre la 

literatura y la ciencia, demonstra como conexões da sociologia com áreas da cultura, 

que poderiam parecer longínquas, realmente não o são, na vida e na obra de autores 

com Comte, Durkheim e Weber. 

 

A Sociologia do Conhecimento e a Sociologia da Ciência 

Entre as chamadas sociologias especiais, o campo de investigação da 

sociologia do conhecimento ocupa um lugar de destaque, no que se refere aos seus 

efeitos sobre a sociologia da sociologia, bem como sobre outras sociologias especiais. 

A sociologia do conhecimento pode ser definida, em linhas gerais, como o ramo da 

sociologia que estuda a relação entre pensamento e sociedade. Ela está preocupada 

com as condições sociais ou existenciais do conhecimento. Estudiosos desse campo, 

longe de ficarem restritos à análise sociológica da esfera cognitiva, como o termo 

poderia implicar, têm se dedicado à análise praticamente de toda a gama de produtos 

intelectuais - filosofias e ideologias, doutrinas políticas e pensamento teológico. Em 

todas estas áreas, a sociologia do conhecimento tenta relacionar as ideias que 

constituem seu foco de estudo ao contexto sócio histórico em que são produzidas e 

recebidas (Coser, 1968, p. 428). 

Entre as várias contribuições à sociologia do conhecimento, cabe destaque à 

obra de Mannheim, o qual buscou avaliar, no início do século, a contribuição dos 

principais "pontos de vista" filosófico-sistemáticos para a elaboração da Sociologia do 

Conhecimento: a) o positivismo (Durkheim e Levi-Bruhl); b) o apriorismo formal 

(neokantismo); c) o apriorismo material (i. e., a escola fenomenológica moderna, por 

exemplo, Scheler); e d) o historicismo (Troeltsch e Luckàcs). Da análise crítica dessas 

contribuições resultou uma formulação da tarefa da Sociologia do Conhecimento, 

apresentada por Mannheim como sendo: 

Especificar, para cada corte transversal do processo histórico, as várias 

posições intelectuais sistemáticas nas quais o pensamento dos grupos e indivíduos 

criativos foi baseado. Uma vez feito isto, contudo, essas diferentes tendências do 

pensamento não deveriam ser confrontadas como posições num debate meramente 

teórico, mas dever-se-ia explorar suas raízes vitais, não-teóricas. Para fazer isto, 

primeiramente temos que descobrir as premissas metafísicas subjacentes às várias 
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posições sistemáticas; depois devemos perguntar quais dos "postulados sobre o 

mundo" coexistentes numa dada época são correlatos de um determinado estilo de 

pensamento. Quando estas correspondências ficarem estabelecidas, teremos 

identificado os estratos intelectuais que se combatem (Mannheim, 1974a, p. 78). 

Mannheim acrescenta que: 

A tarefa sociológica, contudo, começa apenas depois de feita esta análise 

"imanente" - ela consiste em descobrir os estratos sociais que compõem os estratos 

intelectuais em questão .... E apenas em termos do papel desses últimos estratos 

dentro do processo global, em termos de suas atitudes em relação à nova realidade 

emergente, que podemos definir as aspirações fundamentais e os postulados sobre o 

mundo existentes num determinado momento, que podem absorver ideias e métodos 

já existentes e os sujeitar a uma mudança de função - para não falar nas formas 

recém-criadas (Mannheim, 1974a, p. 79). 

Colocada em outra terminologia, essa tarefa foi formulada como consistindo em 

três passos metodológicos complementares, conforme segue: 

Primeiro passo - As expressões documentadas de pensamentos, sentimento 

ou gosto são examinadas para que se revele seu sentido inerente ou pretendido, 

enquanto as indagações sobre sua validade ou veracidade intrínsecas ficam adiadas 

até o terceiro passo; 

Segundo passo - Toda a gama de relações sociais nas quais essas expressões 

são concebidas e realizadas é delineada e estabelecida. Especial atenção deve ser 

dada às escolhas e à ordem de preferências implicitamente manifestadas pelas ações 

dos participantes de uma dada situação; 

Terceiro passo - A análise de conteúdo das manifestações é retomada no 

contexto restaurado da interação original, reconstruindo-se por completo seu 

significado situacional (Mannheim, 1974b, p. 36). 

Finalmente, é interessante apontar que Mannheim indicou os obstáculos, no 

campo cultural alemão do início do século, para a aceitação de uma sociologia do 

conhecimento ou do espírito: 

1. a alienação típica dos professores, criando, entre o intelectual e a vida real, 

uma atmosfera fictícia de ideias e valores, põe o pensamento como que numa 

distância extraordinária em relação à vida real; 
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2. o trabalho peculiar aos humanistas cria-lhes a ilusão de uma corrente 

imanente das ideias que, só por outras ideias do mesmo ou de outros sujeitos, 

poderiam, cabalmente, explicar-se; 

3. a origem religiosa e, pois, sacral da ideia de Geist (espírito); e 

4. a noção de liberdade espiritual, avessa ao determinismo, nesse terreno 

(Mannheim, 1974b, p. 12-16). 

A análise das relações entre ciência e sociedade tem sido desenvolvida no 

âmbito da sociologia, por uma disciplina especial - a sociologia da ciência, a qual 

assume certas pressuposições da sociologia do conhecimento como referenciais de 

fundo, donde a necessidade de estar atento às suas inter-relações. 

Merton (1961) aponta que a sociologia da ciência é a mais elaborada tentativa 

de desenvolver proposições e uma teoria sobre a interdependência entre o 

conhecimento particular que "emerge da e retorna à observação controlada" e o 

contexto social circundante, sugerindo que o desenvolvimento de um campo de 

investigação intelectual pode ser examinado sob três aspectos: 

1. a filiação histórica das ideias analisadas em suas interpelações; 

2. os efeitos da estrutura social dentro da qual o campo intelectual vem se 

desenvolvendo; e 

3. os processos de interação social entre os membros de uma comunidade 

intelectual. 

Ben-David (1975) sugere, de uma forma mais específica, que o primeiro 

aspecto corresponde à tarefa típica da História Intelectual, enquanto o segundo tema 

seria típico da Sociologia do Conhecimento e o terceiro, da abordagem interacionista 

desenvolvida dentro da Sociologia da Ciência. Já Crawford (1971), analisando as 

similaridades e diferenças entre a sociologia do conhecimento e a história intelectual, 

propôs a caracterização das tarefas dessas disciplinas nos seguintes termos: 

Comum à sociologia do conhecimento e à história intelectual é a preocupação 

com as influências recíprocas entre conhecimento ou pensamento e o contexto social, 

assim como uma definição ampla de seus objetos de pesquisa, os quais são definidos 

como conhecimento, pensamento, ideias ou crenças. Enquanto o sociólogo do 

conhecimento busca desenvolver proposições e generalizações sobre a relação entre 

a produção de ideias e o contexto sociocultural sem preocupações com a delimitação 

temporal, o estudioso da história intelectual está preocupado com a descrição e a 
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análise do conhecimento ou crenças de um período histórico particular (Crawford, 

1971, p. 15). 

A Sociologia da Ciência e a Sociologia da Sociologia 

Realizando um balanço sobre os estudos da sociologia das ciências sociais, 

Crawford (1971) explicita as mudanças tanto internas à comunidade científica como 

nas relações com outras instituições e com o ambiente social, que estimularam o 

rápido desenvolvimento da produção intelectual desta disciplina especializada. Essas 

mudanças foram: 

1. mudanças relacionadas à "profissionalização", isto é, à criação de papéis 

ocupacionais, estruturas organizacionais e imagem coletiva específicas à produção e 

uso do conhecimento das ciências sociais; 

2. a influência dos cientistas sociais e do conhecimento das ciências sociais 

sobre o pensamento social, assim como sobre problemas específicos de políticas e 

práticas em diferentes áreas da vida social; e 

3. a noção de crise que afetou as ciências sociais em geral e a sociologia em 

particular (Crawford, 1971, p. 9-10). 

A literatura da sociologia das ciências sociais é passível de classificação, 

segundo Crawford, em seis grupos temáticos; 

1. concepções alternativas sobre as ciências sociais enquanto fenômeno social; 

2. características sociais e profissionais dos cientistas sociais; 

3. padrões de estratificação da comunidade científica; 

4. padrões normativos da comunidade científica; 

5. padrões de comunicação dentro da comunidade científica; e, 

6. a relação entre as ciências sociais e políticas e as práticas sociais (Crawford, 

1971, p. 13). 

Considera-se que esses seis tipos de abordagem enfocam temas 

complementares e que os trabalhos desenvolvidos no âmbito da sociologia da 

sociologia, mesmo quando elegem um ou mais desses temas como objeto principal, 

devem buscar sempre reter suas possíveis conexões com os demais temas, abrindo 

pistas para um tratamento analítico integrado dos mesmos. 

2 -Sete temas da Sociologia Contemporânea no Brasil 

A) Um primeiro tema relevante refere-se às etapas de institucionalização da 

sociologia enquanto uma disciplina acadêmico-científica. Analisando a evolução da 

Escola Durkheimiana na França, Clark (1972) propôs uma interessante divisão da 
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evolução da sociologia francesa. No seu entender, essa evolução pode ser dividida 

em cinco grandes etapas ou momentos: (1) a etapa de pensadores sociais individuais; 

(2) o surgimento de pequenas associações científicas não acadêmicas (do tipo dos 

Institutos Histórico-Geográficos no Brasil); (3) o surgimento de cátedras acadêmicas 

especializadas; (4) o surgimento de departamentos, os quais tendem a estar 

articulados a cursos de graduação de suas respectivas disciplinas; e finalmente (5), a 

criação de cursos de pós-graduação e a organização de comunidades científicas 

especializadas, caracterizando a etapa da "big science". 

Se esse modelo reflete a experiência europeia e norte-americana, este já não 

é o caso da evolução da sociologia na América Latina, conforme será visto em detalhe 

posteriormente, pois o ensino de graduação antecedeu a implantação da pós-

graduação, consistindo esta, por exemplo, no caso brasileiro, em um nível de ensino 

que se generalizou somente após a Reforma Universitária de 1969. 

B) Um segundo tema diz respeito à tipologia de evolução institucional e dos 

padrões de conflito acerca de estilos do trabalho sociológico, proposta por Merton em 

sua intervenção no Congresso Mundial de Sociologia realizado em Louvain em 1959, 

quando afirmou que uma disciplina se constitui acadêmica e cientificamente através 

de três grandes momentos. 

Um primeiro momento da evolução de uma disciplina caracteriza-se pelo 

esforço para a sua diferenciação em relação a uma disciplina mãe como, por exemplo, 

no caso da sociologia, sua diferenciação da filosofia social. A sequência Comte-

Durkheim ilustraria este esforço de diferenciação e de estabelecimento de um novo 

campo disciplinar, estando a obra de Comte ainda impregnada por resquícios de 

filosofia social, enquanto a obra de Durkheim já representaria o cientificismo 

sociológico. 

Um segundo momento caracteriza-se pela busca de autonomia, consolidação 

e legitimação acadêmica. Neste período, uma das táticas principais utilizadas é a de 

ocupar espaços acadêmicos, através de "qualquer meio". Incluem-se, entre estes, 

controvérsias ferrenhas com as disciplinas próximas como, por exemplo, entre 

sociologia e antropologia ou sociologia e ciência política e, mais remotamente, 

sociologia e história. 

Associados aos esforços de cada disciplina para se apresentar como a ciência 

social - verdadeira e única - ocorrem, por vezes, divisões institucionais, com a criação 

de departamentos, cursos de graduação ou pós-graduação específicos. Este é um 
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dos casos mais tensos e dramáticos de enfrentamentos interdisciplinares, com o uso 

de múltiplos expedientes para alcançar a legitimação e consolidação institucional "a 

todo e qualquer custo". 

Finalmente, uma vez consolidada a legitimidade acadêmica, uma disciplina 

pode, numa terceira etapa, abrir-se para o trabalho interdisciplinar com as disciplinas 

limítrofes. Ressalte-se que esta tipologia busca apreender tanto conflitos intra como 

interdisciplinares. 

C) Um terceiro tema de interesse diz respeito às periodizações da evolução da 

Sociologia na América Latina. A análise do surgimento e da evolução da sociologia 

como disciplina acadêmico-científica especializada na América Latina tem sido 

apresentada sob múltiplos modelos, dependendo do paradigma analítico, das 

dimensões e dos temas enfatizados pelos diversos autores. 

Ao analisar os modelos alternativos de evolução da sociologia latino-

americana, verificou-se que não existe uma cumulatividade em relação às propostas 

anteriores, pelo menos em boa parte dos autores, seja por motivos de divergência 

ideológico-paradigmática, seja por outros processos de auto consagração como 

precursores desses estudos, pelo "desconhecimento" dos predecessores, 

independentemente da necessidade de crítica aos mesmos. 

Entre as múltiplas periodizações sugeridas acerca da evolução da sociologia 

na América Latina considera-se relevante a proposta por Germani (1959), a qual se 

tornou referência para críticos como Graciarena (1964) e Verón (1974). 

Segundo Germani (1959), a sociologia na América Latina percorreu três 

momentos essenciais: 

a) Etapa do Pensamento Pré-Sociológico, das Guerras de Independência até 

fins do Século XIX; 

b) Etapa das Cátedras (1890/1900-1950); e 

c) Etapa da Sociologia "Científica" (com início em 1950, aproximadamente). 

Procurando avançar em relação a esta periodização clássica, sugere-se que a 

emergência e evolução da Sociologia como disciplina acadêmico-científica no Brasil 

e na América Latina pode ser dividida nas seguintes etapas e períodos: 

 

1. A Herança Histórico-Cultural da Sociologia  

Período dos Pensadores Sociais  

Período da Sociologia de Cátedra 
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2. Etapa Contemporânea da Sociologia  

Período da Sociologia Científica  

Período de Crise e Diversificação. 

 

Uma primeira etapa corresponde à Herança Histórico-cultural da Sociologia, 

sendo que o Período dos Pensadores Sociais corresponde historicamente ao período 

que se estende das lutas pela Independência das nações latino-americanas até o 

início do século XX. Durante esse período, a elaboração de teoria social tendeu a ser 

desenvolvida por pensadores sob a influência de ideias filosófico-sociais europeias ou 

norte-americanas como, por exemplo, o iluminismo francês, o ecletismo de Cousin, o 

positivismo de Comte e o evolucionismo de Spencer. 

O Período da Sociologia de Cátedra iniciou-se em países latino-americanos, de 

um modo geral, em fins do século passado, quando cátedras de sociologia foram 

introduzidas em Faculdades de Filosofia, Direito e Economia. No Brasil, este período 

só se iniciou em meados da década dos vinte do século XX, quando cátedras de 

sociologia foram criadas em Escolas Normais. Esta etapa viu a proliferação da 

publicação de manuais para o ensino de sociologia, os quais procuravam divulgar as 

ideias de cientistas sociais europeus e norte-americanos renomados, bem como 

ideias sociológicas acerca de problemas sociais como urbanização, migrações, 

analfabetismo e pobreza. 

O início da Etapa Contemporânea da Sociologia corresponde à emergência 

do Período da Sociologia "Científica", a qual buscou, sob a égide do paradigma 

estrutural-funcionalista, a consecução de um padrão de institucionalização e prática 

do ensino e da pesquisa em sociologia, de modo similar ao dos centros sociológicos 

dos países centrais. A concepção de desenvolvimento desta abordagem teve sua 

expressão na Teoria da Modernização e em sua análise do processo de transição da 

sociedade tradicional para a sociedade moderna. 

No bojo da crise social e política latino-americana do final dos anos cinquenta 

e início da década de sessenta verificou-se o início do Período de Crise e 

Diversificação da Sociologia latino-americana, caracterizado pela crise institucional e 

profissional da sociologia sob a repressão político-cultural dos regimes autoritários e, 

simultaneamente, por uma profunda crise paradigmática, isto é, pela crise da 
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hegemonia da Sociologia "Científica", com a emergência de alternativas teóricas como 

a Sociologia Nacional, a Teoria da Dependência e a Teoria do "Novo Autoritarismo". 

D) Um quarto tema diz respeito à situação vivenciada pela Sociologia e pelas 

Ciências Sociais nas Sociedades da América Latina sob o Recente Ciclo Autoritário. 

Uma hipótese que tem obtido ampla aceitação na América Latina sugere que 

situações democráticas estão necessariamente vinculadas a situações favoráveis ao 

desenvolvimento acadêmico e científico-tecnológico, enquanto situações autoritárias 

implicam condições negativas a esse desenvolvimento. 

Durante os anos 50 e 60, manteve-se na América Latina a vigência de uma 

concepção, compartilhada tanto por setores liberais como de esquerda, de que as 

sociedades latino-americanas se encaminhavam para um desenvolvimento 

econômico-social autônomo, caracterizado por industrialização e urbanização 

aceleradas e pela democratização sócio-política. A modernização e a democratização 

das oportunidades educacionais, junto com o desenvolvimento científico-tecnológico, 

ocupavam lugares estratégicos nessa perspectiva, sendo, por exemplo, postuladas 

como reformas de base dentro do desenvolvimentismo brasileiro. 

Com a emergência do ciclo autoritário dos anos 60/70, colocando um fim às 

experiências democrático-desenvolvimentistas, a questão educacional e científico-

tecnológica adquiriu novos contornos. De um lado, as políticas educacionais e 

científicas repressivas e recessivas dos governos autoritários, com a quebra da 

autonomia universitária e as cassações, prisões e diáspora intelectual-acadêmica 

(ressalte-se o exemplo argentino), pareciam dar razão às mais pessimistas previsões. 

Todavia, a evolução educacional e científico-tecnológica positiva, no decorrer dos 

governos autoritários brasileiros, particularmente durante a chamada transição 

democrática (1974/75-1986), contrasta com estas previsões e com as dramáticas 

experiências dos casos argentino, uruguaio e chileno. 

Essas variações indicam que, historicamente, são possíveis quatro tipos de 

situação: 

Situação de Tipo 1 - democracia política associada à situação favorável à 

expansão de oportunidades educacionais, à democratização da educação e ao 

desenvolvimento científico-tecnológico (Brasil, 1950-1964; Brasil, 1990-...; Argentina, 

1955-1966, 1973-1974 e 1983-1989); 
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Situação de Tipo 2 - democracia política associada à situação desfavorável à 

expansão de oportunidades educacionais, à democratização da educação e ao 

desenvolvimento científico-tecnológico (Argentina, 1974-1976 e 1989-...); 

Situação de Tipo 3 - autoritarismo político associado a situação desfavorável à 

expansão de oportunidades educacionais, à democratização da educação e ao 

desenvolvimento científico-tecnológico (Argentina, 1966-1969 e 1976-1983); e 

Situação de Tipo 4 - autoritarismo político associado à situação relativamente 

favorável à expansão de oportunidades educacionais e à democratização (ainda que 

parcial e seletiva) da educação e ao desenvolvimento científico-tecnológico (Brasil 

1964-1968, 1968-1974; e 1974-1985). 

Para a compreensão dessas possibilidades, torna-se necessário apreender 

não só as inter-relações entre o modelo político, o contexto cultural e os campos 

educacional e científico-tecnológico. Mas também com o modelo econômico-social 

vigente. Faz-se necessário também manter uma clara distinção entre dois modelos de 

autoritarismo, com significativas diferenças quanto as suas implicações socioculturais, 

por levarem à constituição de cenários diferenciados de redemocratização e 

particularmente quanto às questões educacionais e científico-tecnológicas. 

Dois tipos de autoritarismo se fazem presentes no ciclo autoritário latino-

americano mais recente. O autoritarismo brasileiro postulou um tipo de 

desenvolvimento capitalista que, embora excludente em relação às grandes massas 

e com custo social bastante alto, implicou um mínimo de desenvolvimento acadêmico 

e da área de pesquisa tecnológica. Esta orientação ficou consubstanciada nos vários 

planos de desenvolvimento formulados nos anos 60 e 70. Sob o modelo proposto de 

industrialização, havia a necessidade de um mínimo de pesquisa científico-

tecnológica e de formação de quadros técnico-científicos. Tal não ocorreu na 

Argentina e no Uruguai. A Argentina, no primeiro ciclo autoritário de 1966 a 1970 

tentou, infrutiferamente, um modelo semelhante ao "milagre brasileiro". No segundo 

período autoritário argentino de 1976 a 1983, assim como no período autoritário 

uruguaio (1973-1985), optou-se por um "autoritarismo regressivo", com a destruição 

dos patamares de desenvolvimento econômico, bem como dos patamares 

educacionais e universitários pré-existentes. 

Essas diferenças permitem identificar dois modelos autoritários recentes na 

América Latina: autoritarismo desenvolvimentista e autoritarismo anti-

desenvolvimentista. Esta distinção é ilustrada pelo contraste entre o modelo 
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socioeconômico do "milagre econômico", postulado pelo regime autoritário brasileiro, 

e o modelo socioeconômico do regime autoritário argentino do Processo (1976-1983), 

com sua política de desindustrialização. 

Outrossim, é fundamental analisar as tendências dominantes no campo 

cultural, distinguindo casos históricos de clima cultural progressivo e clima cultural 

regressivo. Uma situação cultural regressiva se caracteriza pela diminuição 

quantitativa e qualitativa da produção, circulação e consumo de bens e serviços 

culturais, enquanto uma situação cultural progressiva se caracteriza não só pelo 

incremento quantitativo e qualitativo de bens e serviços culturais disponíveis, mas 

também pela democratização crescente destes. Dado que o campo cultural é 

o locus de elaboração, disputa e confrontação ideológica, é compreensível o 

interesse, a presença e a intervenção permanentes de atores sociais coletivos da 

sociedade civil (igrejas, partidos, sindicatos, associações e movimentos sócio-

culturais) e da sociedade política (governo e burocracia) na arena cultural, propondo 

e implementando políticas culturais progressivas ou regressivas. 

Se algumas políticas autoritárias podem ser caracterizadas como casos de 

genocídio cultural (Sorj e Mitre, 1985), considera-se que o conceito de regressão 

cultural reflete melhor os resultados de políticas culturais autoritárias, as quais, 

baseadas na repressão e censura cultural, tendem a produzir resultados negativos 

dramáticos através de um processo duplo: (a) uma diminuição quantitativa e 

qualitativa da produção, circulação e consumo de bens e serviços culturais (incluindo 

tanto o acesso à educação elementar e superior e aos bens de cultura de massa, 

como o desenvolvimento de atividades e produtos científico-tecnológicos); e (b) a 

impossibilidade orgânica de regimes autoritários, tanto de restaurar a cultura e os 

valores tradicionais, como de criar uma nova cultura, para além do artificialismo do 

discurso salvacionista. 

A importância dessa distinção para a análise da questão da educação nas 

sociedades que passaram pelo ciclo autoritário é ilustrada por Brunner e Barrios 

(1987): 

Las experiencias militares autoritárias produjeron un intenso proceso 
de reestructuración cultural, caracterizado en cada país por la natureza 
específica del régimen político, por la combinación ideológica predominante, 
además, por el "estilo de desarrollo" adoptado, factores que se conjugan para 
operar sobre la organización cultural previamente existente, com sus 
peculiares, tradiciones, instituciones, movimientos y actores (Brunner e 
Barrios, 1987, p. 40). 



 

50 

Enfocando a problemática da universidade nesse contexto, Brunner e Barrios 

(1987) argumentam que: 

En particular, los autoritarismos militares - con diferencias extremas entre los 
casos de Argentina, Chile y Uruguay por un lado, y el caso de Brasil por otro 
- afectarían a la institucionalidad universitaria, considerada en todas partes 
una pieza estratégica para la formación de las elites, para la reproducción de 
la cultura superior de la nación, para la movilidad social de las capas medias, 
para la distribución del personal profesional y semiprofesional entre los 
diversos segmentos del mercado ocupacional y para la socialización política 
de la juventud. 
En el caso de los países del Cono Sur, el objetivo fundamental de estos 
regímenes militares autoritarios fue obtener el control político de las 
universidades, reduciendo o suprimiendo su autonomía, depurando sus 
claustros y frenando su expansión. En el caso de Brasil, por lo contrário, el 
régimen militar intervino puntualmente en algunas universidades (incluso 
removiendo académicos e introduciendo medidas de control) pero, en 
definitiva, alentó su expansión, la dotó de mayores recursos, promovió su 
modernización y le reconoció un ámbito de autonomía (Brunner e Barrios, 
1987, p. 42). 

Embora se possa apontar uma afinidade eletiva entre regime democrático e 

clima cultural progressivo, assim como entre regime autoritário e clima cultural 

regressivo, cabe ressaltar que as outras duas combinações - regime democrático com 

clima cultural regressivo e regime autoritário com clima cultural progressivo - 

caracterizaram, e caracterizam, a vida sociocultural de países latino-americanos no 

período contemporâneo. A crise cultural durante o regime formalmente democrático 

argentino no período de 1974 a 1976 e o relativo progressivíssimo cultural durante a 

longa abertura política brasileira exemplificam essas possibilidades. 

A gravidade da crise educacional, particularmente da educação superior e das 

condições de desenvolvimento de atividades de pesquisa técnico-científicas no 

contexto dos atuais governos neoliberais no Brasil e nos demais países do Cone Sul, 

configura casos dramáticos de possível regressão cultural em contextos formalmente 

democrático-constitucionais. 

O descaso com a universidade pública no Brasil ao longo da década de 

noventa, as sistemáticas tentativas de mudanças da legislação trabalhista e de 

aposentadoria em geral e particularmente dos docentes e pesquisadores, acarretando 

aposentadorias precoces, o desmantelamento de grupos de pesquisa e a migração 

de pessoal com alta qualificação para as universidades privadas, migração esta 

considerada, por alguns, como um tipo de "democratização" dos recursos humanos 

concentrados nas universidades federais, são alguns dos traços da atual crise 

vivenciada pela sociologia e pelas ciências em geral no Brasil. 
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Simultaneamente à diminuição sistemática de recursos disponíveis para a 

pesquisa, a alteração do sistema de concessão de bolsas de pós-graduação, por parte 

do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq, assim como a adoção de medidas 

arbitrárias, como a redução de 12% das verbas para bolsas de pesquisa e pós-

graduação, incluída no Pacote de Medidas para fazer frente às recentes crises das 

Bolsas de Valores, revelam o descaso com a manutenção e necessária renovação e 

expansão do patamar de ensino e pesquisa científico-tecnológico alcançado ao longo 

dos últimos trinta anos. 

O possível privilegiamento de algumas áreas para compor um novo perfil de 

desenvolvimento científico-tecnológico, sem uma ampla discussão com a comunidade 

científica e suas entidades representativas, entre as quais se destaca a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência, revela uma outra faceta do caráter regressivo 

e simultaneamente seletivo da quase ausente política científico-tecnológica no Brasil 

atual. 

E) Um quinto tema diz respeito ao conceito de Comunidade Acadêmico-

Científica e refere-se à importância que adquire o modelo de interação vigente no 

estabelecimento do clima interno às comunidades científicas e nas suas 

possibilidades de interação com outras comunidades científicas. 

Guerrero (1980) sugere que o conceito de comunidade científica e sua 

aplicação aos estudos da história das ciências provém de formulações alheias à 

sociologia, particularmente das contribuições de Polayni e Kuhn, a despeito da 

reflexão sociológica clássica sobre o tema comunidade (Tönnies, Weber, Durkheim e 

Ecologia Humana de Chicago). 

A contribuição de Polayni - sua defesa radical a liberdade, ou melhor, da 

autonomia da ciência - se configurou como resposta liberal à posição dos cientistas 

humanistas ingleses. Este grupo de cientistas atuante na Inglaterra na década de 30, 

Inspirado no marxismo e no modo pelo qual a ciência estava planejada na 

URSS como um elemento da economia, preocupou-se particularmente com o 

problema das relações complexas entre ciência e a sociedade, a primeira explicando-

se como resposta as necessidades da segunda (Menezes, 1975, p. XII). 

A formulação de Polayni, imersa em sua concepção ideológica de liberdade da 

ciência, especialmente frente a interferências políticas e religiosas, concebe a 

comunidade científica como um agrupamento composto por cientistas provenientes 
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de diferentes disciplinas, ao qual cabe uma função de direção da atividade de 

pesquisa. No seu entender, 

Os cientistas hoje em dia, não podem praticar sua atividade em isolamento [...]. 

Os diferentes grupos de cientistas, juntos, formam uma comunidade científica. A 

opinião desta comunidade exerce uma profunda influência no curso da investigação 

individual. O reconhecimento das demandas de descoberta está sob a jurisdição da 

opinião científica, expressa pelos cientistas como um todo (Polayni, 1951, in Guerrero, 

1980, p. 1222). 

Guerrero (1980) sugere que a contribuição de Kuhn reside no fato de colocar o 

problema da organização social dos cientistas em comunidades a partir dos 

imperativos dados pela própria atividade de investigação. Esta organização apresenta 

a possibilidade de mudança em função da aparição de um novo paradigma. 

Na proposta de Kuhn, papel de destaque cabe aos conceitos de paradigma, 

ciência normal e crise paradigmática, sendo importante indicar a relativização de sua 

posição face às ciências sociais que, inicialmente, em A Estrutura das Revoluções 

Científicas foram concebidas como pré-paradigmáticas ou, em outros termos, como 

pré-científicas, e que passaram, posteriormente, em A Tensão Essencial, a ser 

consideradas como, talvez, essencialmente pluriparadigmáticas. 

Neste contexto, considera-se apropriado apresentar e discutir as possibilidades 

e limites da abordagem de Galtung (1965) que, discutindo a questão das divisões 

dentro de comunidades científicas, e analisando a sociologia latino-americana em 

meados dos anos 60, propôs um modelo bipolar dos modos extremos de interação 

entre grupos dentro de dada comunidade científica: o modelo de contato e o modelo 

conflitivo, o qual, segundo o autor, predominava na sociologia latino-americana de 

então, dado o acirrado enfrentamento entre a sociologia tradicional e a sociologia 

moderna. As regras de interação entre grupos científicos em cada um dos modelos 

podem ser visualizadas no Quadro 1. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222003000100008&lng=pt&nrm=iso#quad1
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 O primeiro modelo caracteriza-se como típico de um campo uni-paradigmático 

em linguagem kuhniana, já que a cooperação dentro de um paradigma único tende a 

ser mais fácil do que a cooperação entre paradigmas diferentes. O modelo conflitivo 

seria, na concepção de Galtung, um sinal de imaturidade acadêmico-científico (ou em 

linguagem kuhniana, sinal do estado pré-paradigmático de um campo disciplinar). 

Além destes modelos, Galtung sugere a possibilidade de ocorrência de um terceiro 

modelo, no qual verifica-se a intervenção visando prejudicar o outro grupo, ou nos 

casos limites, a sua próxima destruição. 

Nesta direção, ampliando o modelo de Galtung, sugere-se ser necessário 

considerar o modelo conflitivo como incluindo situações desde o conflito ferrenho por 

recursos e espaços acadêmicos até o conflito inter ou intra-paradigmático. Em um 

caso-limite, estes conflitos podem levar ao surgimento de um outro modelo - um 

modelo genocída - caracterizado pela busca da destruição pura e simples do outro 

dentro de espaços acadêmico-científicos. Como exemplo desta alternativa extrema, 
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tem-se os processos de cassações que ocorreram durante os regimes autoritários na 

América Latina, como no caso brasileiro, uruguaio, argentino e chileno. Esses 

processos tenderam a contar sistematicamente com o apoio de setores das próprias 

comunidades atingidas ou de comunidades intelectuais próximas, revestindo-se 

interesses particularistas de uma roupagem paradigmática. 

Multiplicam-se na história latino-americana recente, os exemplos tristes e 

lamentáveis desse caso extremo de comportamento inter ou interdisciplinar. A 

coerção e repressão realizou-se, por vezes, por ação de uma corrente contra outra 

dentro de um campo disciplinar, ou de uma disciplina contra outra, revelando uma 

vocação e um caráter inquisitorial, que alguns analistas creditam à herança do 

passado ibérico-católico. 

Além desses três modelos de interação propostos - conflitivo, cooperativo e 

genocida - considera-se necessário referir duas outras alternativas de interação 

acadêmico-científica: o modelo segmental e o modelo cooperativo-competitivo. 

O modelo segmental representa a existência de circuitos particulares de 

produção, distribuição e consumo de produtos acadêmico-científicos por correntes ou 

disciplinas, sem um mínimo de interesse de conhecimento ou diálogo com outros 

circuitos. Este modelo representa um caso muito grave e lamentável. No caso da 

sociologia latino-americana, por exemplo, durante os anos 60 e 70, sociólogos 

nacionalistas "não liam" o que sociólogos funcionalistas-modernizantes escreviam, 

enquanto sociólogos marxistas "não liam" o que nacionalistas e modernizantes 

escreviam. 

O modelo cooperativo-competitivo dentro de um campo disciplinar ou entre 

campos disciplinares coloca a questão da convivência e diálogo democrático dentro 

de comunidades acadêmico-científicas, entre paradigmas diferentes, em que 

diferenças ideológico-teóricas e prático-políticas são positivamente potencializadas no 

desempenho individual e coletivo das tarefas de cientista e de cidadão. 

No âmbito desta tipologia torna-se importante indicar a necessidade de 

distinguir entre interdisciplinaridade, em termos acadêmico-científicos e o problema 

de coexistência de disciplinas diferenciadas dentro do mesmo campo acadêmico-

institucional e administrativo. Por vezes, quando associado à questão da luta por 

recursos escassos, este problema leva à utilização de verbalizações acadêmico-

científicas acerca da cientificidade, objetividade e relevância dos padrões de trabalho 

a qual, no limite, mascara ou justifica interesses disciplinares particulares. 
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Considera-se que a coexistência de correntes teórico-metodológicas ou, no 

limite, de epistemologias múltiplas no interior de uma mesma disciplina, assim como 

em disciplinas que poderiam vir a entrar em um processo de cooperação 

interdisciplinar, talvez seja o maior desfio ao diálogo produtivo intra e interdisciplinar, 

sendo a hipótese da incomunicabilidade entre paradigmas diferentes a postulação 

mais extremada. 

F) Um sexto tema refere-se à presença da Sociologia no Diretório dos Grupos 

de Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq. 

Hoje, a Comunidade Científica de Sociologia no Brasil compreende, cerca de 

80 cursos de Ciências Sociais, com aproximadamente 15.000 alunos; 21 Cursos de 

Mestrado e 13 Doutorados em Sociologia; calculando-se a existência de cerca 

de40.000 formados em ciências sociais. 

As principais áreas de atuação dos sociólogos são: o ensino em escolas 

elementares e de segundo grau; o ensino e a pesquisa em universidades públicas e 

privadas; trabalhos de pesquisa em centros pesquisa não-universitários; trabalhos de 

pesquisa e planejamento em órgãos públicos de pesquisa e de planejamento e 

execução de projetos sociais; trabalhos de pesquisa e consultoria no setor privado, 

incluindo em empresas de pesquisas sociológicas; e a assessoria a entidades e 

movimentos sociais da sociedade civil. 

O Diretório dos Grupos de Pesquisa-2002 identificou 15.158 grupos de 

pesquisa em todas as áreas científicas no Brasil e 240 grupos de pesquisa em 

Sociologia, representando estes 1,6% do total de grupos. Destaque-se, 

comparativamente, que a Antropologia apresenta 146 grupos e a Ciência Política 95 

grupos de pesquisa, revelando em conjunto com a Sociologia, a ampla base 

institucionalizada de pesquisa em ciências sociais hoje existente no Brasil. 

Os Grupos de Pesquisa em Sociologia são compostos por 1.256 pesquisadores 

(5,2 pesquisadores por grupo), enquanto a Antropologia conta com 868 pesquisadores 

(6,1 pesquisadores por grupo) e a Ciência Política, com 521 pesquisadores (5,5 

pesquisadores por grupo). A Sociologia compreende 697 Linhas de Pesquisa, a 

Antropologia 475 e a Ciência Política 272 Linhas de Pesquisa, com uma média de 2,9, 

3,3 e 2,8 Linhas por grupo respectivamente, abrangendo uma ampla gama de temas 

de pesquisa. 

Interessa ressaltar que estudo anterior referente ao Diretório de 1997, utilizando 

a classificação das sub-áreas de conhecimento em Sociologia no Brasil proposta pelo 
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Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), verificou que essas sub-áreas 

apresentavam a seguinte ordem de importância: Sociologia Rural (49 linhas); 

Sociologia do Conhecimento (44 linhas); Sociologia do Desenvolvimento (31 linhas); 

Sociologia Urbana (30 linhas); Teoria e História da Sociologia (24 linhas); e Sociologia 

da Saúde (24 linhas). 

Ademais, a análise das áreas de estudos classificadas no Diretório como 

Outras Sociologias Especiais revelou que as principais Sociologias Especiais 

emergentes eram: Sociologia do Trabalho, Sociologia da Cultura e Sociologia Política. 

Outras áreas temáticas que também merecem referência são: Sociologia da Religião, 

Sociologia da Educação e Sociologia da Gestão de Ciência e Tecnologia, Estudos 

sobre Movimentos Sociais; Estudos sobre Gênero e Relações de Gênero; Estudos 

sobre Violência, Segurança Pública, Criminalidade e Direitos Humanos; Estudos 

Ambientais; e Estudos sobre Subjetividade, e Representações Sociais e Simbolismo 

Social. 

G) Finalmente, um sétimo tema importante diz respeito à capacidade da 

sociologia e por extensão das ciências sociais de enfrentarem teórico-

metodologicamente os desafios temáticos e histórico-teóricos que a presente situação 

das sociedades latino-americanas colocam. Ou em outros termos, estarão as Ciências 

Sociais e particularmente a sociologia em condições paradigmático-temáticas 

apropriadas para enfrentarem os novos desafios teórico-metodológicos e prático-

políticos, que os processos de redemocratização vem colocando às ciências sociais 

na América Latina? 

Com a perda de iniciativa dos movimentos sociais democrático-populares ao 

longo dos processos de redemocratização, enclausurando-se, a sociologia seguiu um 

caminho epistemológico e teórico-metodológico muito problemático, com o 

privilegiamento de abordagens micro sociais e uma ênfase exacerbada na questão 

das identidades, das representações e do imaginário dos agentes sociais. 

A candência dos desafios colocados por este sétimo e último tema pode ser 

avaliada tendo por referência alguns aspectos principais do caso da sociologia 

brasileira contemporânea. A sociologia no Brasil, no período dos anos 60 e 70 até os 

anos 90, vivenciou uma passagem de análises macrossociológicas de crítica ao 

modelo econômico-social excludente do "milagre" e de crítica ao modelo autoritário 

para uma micro-sociologização dos estudos. 
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Em grandes linhas, verificou-se uma evolução temática da sociologia brasileira 

nos seguintes termos: de grandes interpretações macroestruturais do modelo 

econômico-político-cultural, do regime anterior, passou-se para a análise dos agentes 

e das características da transição democrática, seguida pelo tema da democratização 

necessária, dos movimentos sociais e da estratégia de reativação da sociedade civil. 

Rapidamente, ocorreu uma dissociação da abordagem dos movimentos sociais 

em relação a condições macroestruturais, passando a sociologia a dedicar-se 

massivamente a enfocar as identidades e representações sociais dos movimentos 

urbanos e rurais, do movimento sindical, dos movimentos feministas e gay, do 

movimento negro, e dos movimentos ecológicos. Filosoficamente, poder-se-ia dizer 

que, em termos clássicos, ocorreu um tipo de passagem do privilegiamento do ângulo 

do "para-si" para o "em-si" dos movimentos sociais. 

Passou-se de um objetivismo para um subjetivismo e, nesse processo, foi 

perdida uma conexão teórico-metodológica que teve um papel importante na análise 

crítica do modelo econômico-social excludente do período autoritário: a conexão entre 

economia política e ciências sociais, compreendendo estas tanto a sociologia, como 

a antropologia e a ciência política. 

Essa conexão foi substituída por uma descoberta do subjetivo associada a um 

processo de psicologização do discurso das ciências sociais, sem a ocorrência de um 

treinamento especializado, particularmente em psicologia-social, de grande parte 

daqueles cientistas sociais que enveredaram nesta direção. Essa psicologização se 

realizou principalmente pelo privilegiamento de estudos das temáticas das 

identidades, dos discursos e das representações sociais. Compreende-se que esses 

estudos são necessários; entretanto, seu desenvolvimento demanda um rigor teórico-

metodológico ainda não alcançado, e também necessitam buscar a articulação dos 

temas tratados com hipóteses macrossociológicas. 

Simultaneamente, ocorreu um outro processo extremamente problemático - a 

estilização semântica dos discursos nas ciências sociais -, com um deslocamento do 

discurso denotativo das tradições disciplinares, para a valorização do discurso 

conotativo, ou mesmo figurativo nas ciências sociais, com o privilegiamento da 

reprodução de discursos "tribais" e de seus significados. 

O crescente privilegiamento da teoria do individualismo metodológico e da 

teoria da escolha racional veio a colocar questões perturbadoras. Ao enfocarem, por 

exemplo, temas da sociologia da educação, como a questão das oportunidades 
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educacionais desiguais, assim como o problema das políticas educacionais e a 

discussão acerca dos objetivos das práticas pedagógicas. Tratar-se-ia, neste último 

caso, de postular uma pedagogia que privilegie a construção ou socialização de 

indivíduos racionais, free-riders, tendencialmente egoístas? 

Estes movimentos de subjetivação, psicologização e semantização ou 

estetização ocorreram em articulação com processos internos à história própria da 

Sociologia e das Ciências Sociais como, por exemplo, a influência simultânea da 

fenomenologia e do pós-estruturalismo. 

Recentemente, as temáticas da Globalização, da Pós-Modernidade e do 

Multiculturalismo têm merecido destaque nos trabalhos dos sociólogos e cientistas 

sociais brasileiros. Ocorre, muitas vezes, a releitura de temas já consagrados, sob a 

ótica das suas possíveis conexões com essas temáticas emergentes como, por 

exemplo, Religiosidade em contexto de Globalização, ou Educação e 

Multiculturalismo. 

Em uma tentativa de resposta às questões inicialmente colocadas no presente 

artigo, pode-se afirmar que, ao considerar as bases institucionais-profissionais 

descritas anteriormente, verifica-se a presença de uma comunidade científica 

estruturada e consolidada, buscando estar atenta às exigências de seu tempo e 

contribuir, com seu trabalho científico especializado, para o conhecimento e 

equacionamento dos problemas sociais de nosso tempo.  
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