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Um pouco de Karl Marx, Émille Durkheim e Max Weber: á luz da Sociologia. 

 

Graduando: Vitor Reis de Melo. 

 

Resumo:  

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise de temas relacionados à 

sociologia, utilizando como base para análise as visões dos três principais pensadores: 

da humanidade no século XIX: Karl Marx, Émille Durkheim e Max Weber. A principal 

fundamentação teórica do trabalho é a obra Sociologia da Educação, de Alfredo Tosi 

Rodrigues. Tratamos dos seguintes temas: Educação; Objeto da Sociologia; Objetivo da 

Sociologia; Visão Histórica; Organização Social; Uso da Ciência e O papel do homem.      

 

Resume: 

This article aims to present an analysis of topics related to sociology, using as a basis 

for analyzing the views of the three leading thinkers: the humanity in the nineteenth 

century, Karl Marx, Emile Durkheim and Max Weber. The main theoretical foundation 

of the work is the sociology of education work of Alfredo Tosi Rodrigues. We treat the 

following themes: Education; Object of sociology; Objective of Sociology; Historical 

Overview; Social organization; Use of Science and Man of the paper. 
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Educação Segundo Marx. 

 Segundo Alfredo Tosi Rodrigues
1
, do mesmo prisma que Karl Marx observava     

o Capitalismo e a sua lógica – ele observava e Educação. Pois, esta seria uma das mais 

ou a mais importante das ferramentas de uso para a Ditadura Burguesa se conservar, se 

perpetuar no poder. E disseminar a sua ideologia fazendo do Proletariado o que bem 

quisesse e entendesse (...), na visão de Tosi Rodrigues não existe Educação padrão para 

Marx e Engels: 

 Acho que Marx e Engels viam a educação com os mesmos olhos com que 

viam o capitalismo. Por um lado, fazendo uma análise empírica (ainda que 

pouco aprofundada) da situação educacional dos filhos dos operários do 

nascente sistema fabril, identificaram na educação uma das mais importantes 

formas de perpetuação de exploração de uma classe sobre a outra, utilizada 

pelo capitalista para disseminar a ideologia, para inculcar no trabalhador o 

modo burguês de ver o mundo. Por outro lado, pensando a educação com 

parte como parte de sua utopia revolucionária, identificaram nela uma arma 

valiosa a ser empregada em favor da emancipação do ser humano, de sua 

libertação da exploração e do jugo do capital (RODRIGUES, 2007. 42 p.). 

  

Para Marx e Engels, não existe um paradigma de Educação Universal. Todavia, 

é de acordo com o contexto social temporal. A Educação tem dois desdobramentos: a 

alienadora ou a emancipadora. Assim, em meados do século XIX, Marx vê que a 

educação dada aos filhos o Proletariado era adestradora, ou seja, alienadora. Faltavam-

lhes até livros.  Mas, quando a lei é mudada ele considera um avanço. Demonstrando 

que ele não é contra o Capitalismo, e sim a sua lógica. Acreditava em uma Escola de 

meio período, e no outro fosse ensinado um ensino técnico. A escola em tempo integral 

era enfadonha, tanto para os Mestres quanto para os alunos. Este mesmo Marx sendo 

Socialista era entusiasta dos avanços tecnológicos que o Capitalismo industrial trousse 

para a humanidade – o Capitalismo com as suas tecnologias melhorou as condições de 

vida em 100 anos, o que não melhorou em 1000 anos antes da Revolução Industrial 

Capitalista. Sua Crítica era contra a apropriação privada, e não contra a existência da 

Civilização Capitalista.  
                                                           
1
  Foi Professor de Sociologia e Ciências Políticas da universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

onde Foi Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação. Autor de Sociologia da Educação (Lamparina, 2007) e 

tradutor de Para realizar a América (DP&A. 1999).   
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  Quando em 1844 houve uma mudança na Lei, que permitia que as crianças só 

trabalhassem depois que aprendessem a ler escrever, Marx comemorou. Ele considerava 

um avanço, meio expediente escolar e outro nas fábricas de acordo com a idade. Isso 

daria as próximas gerações um redimensionamento ímpar. É como se começasse a secar 

e nascente da alienação e da ideologia capitalista. Para Marx era moralizante e formador 

as graxas nas mãos com um livro. E cada jornada de trabalho de acordo com a idade. 

Tudo isso, para conter a um pouco da ganância burguesa. O que se percebe é que os 

Pais devido à situação de pobreza, às vezes tinham que entregar seus filhos nas mãos de 

seus Patrões para serem escravizados da mesma forma que eles, e isso comprometia o 

futuro das crianças. Um dos focos de Marx era matar a alienação que se originou no 

sistema capitalista fabril moderno, e a chave para isso era a educação que acabaria com 

imobilidade ideológica proletária, permitindo aos filhos dos trabalhadores superar a 

situação de exploração desse tipo de trabalho, ao menos em parte, com o conteúdo de 

uma Educação Revolucionária e Doutrinadora.  

Educação para Émille Durkheim. 

 No modo de pensar a educação durkheimiano, esta é uma ferramenta de 

socialização trazendo à tona o seu caráter doutrinador, e não crítico. A educação é 

adaptada ao seu contexto social, moral e temporal. Semelhantemente, a Marx e Engels 

para Durkheim não existe uma educação universal. A Educação é um processo social 

que nos iguala e nos diferente de maneira paradoxal. A posição de Bosi: 

Chamo a atenção para a seguinte questão: quanto mais individualista em 

termos de crenças e valores é uma sociedade, mais importantes se torna 

resolver o problema de como preservar uma parte da consciência coletiva, 

que era quase total nas sociedades pouco diferenciadas. Pois quanto mais o 

individualismo cresce, mais a consciência coletiva diminui. E no entanto, 

paradoxalmente, sem consciência coletiva, se uma moral coletiva, a 

sociedade não pode sobreviver (RODRIGUES, 2007, 27 p.). 

A Educação acaba sendo um preparo para viver em Sociedade de maneira 

equilibrada dentro das regras. Pois, as regras também são uma das bases das vidas em 

conjunto. A Educação faz o individuo entender a estrutura de funcionamento das regras 

sociais. É uma ferramenta inserção social como se o homem viesse ao mundo 
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inacabado, e essa completude seria feita com a Educação. A ideia de Educação segundo 

Durkheim: 

A educação é exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não estão 

preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver, na 

criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados 

pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio moral a que a criança, 

particularmente, se destine (DURKHEIM apud RODRIGUES, Educação e 

Sociologia, cap. I).   

Educação para Max Weber.  

       A Educação Weberiana é sistemática dentro de uma lógica, administrativa a 

racional. É um conjunto de conteúdos voltado ou direcionados para treinar os indivíduos    

a exercerem funções dentro do Estado.  

A Educação para Weber , ao que parece, é o modo pelo qual os homens - ou 

determinados tipos de homens em especial – são preparados para exercer s 

funções eu a transformação causada pela racionalização da vida lhes colocou 

à disposição. Eu sei que estou dizendo uma coisa muito genérica, Mas você 

via entender.  

A lógica da racionalidade, da obediência à lei e do treinamento das pessoas 

para administrar as tarefas burocráticas do Estado foi aos poucos 

disseminando (RODRIGUES, 2007, 64 p.).  

        Para Weber o Oriente tem uma administração irracional, para não dizer fora dos 

padrões europeus. Do ponto de vista de Weber a cultura de treinar em vez de cultivar a 

intelectualidade é da própria natureza da formação do Estado Moderno Capitalista 

Industrial. Parece estranho mais como Marx e Durkheim não existe Educação 

Universal. Acaba que após a Revolução Industrial tudo foi redimensionado e 

redirecionado. Por exemplo: com esse advento industrial não existe mais o ócio, pois é 

sinônimo de preguiça. É substituída pelo negócio, que etimologicamente quer dizer 

negação ao ócio. O caminho de burocratização e racionalização. Redesenhou o modelo 

de Educação Mundial. A Educação no viés racionalizador passa a ser uma questão de 

sobrevivência para o sistema capitalista, pois, dentro de sua lógica de lucro precisa-se 

de treinamento e de disciplina. Isso para o Estado é de suma importância. O Modelo 

Educacional de Weber é bem distante de Marx e Durkheim:  
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A educação, para Weber, não é mais, então, a preparação para  que o membro 

do todo orgânico aprenda sua parte no comportamento harmônico do 

organismo social, como propôs Durkheim.  Nem é tampouco vista como 

possibilidade de emancipação com base na ruptura com a alienação, como 

propôs Marx. Ela passa a ser, na medida em que a sociedade se racionaliza, 

historicamente um fator de estratificação social, um meio de distinção, de 

obtenção de honras, de prebendas, de poder, e de dinheiro (RODRIGUES, 

2007, 66p.).   

              Na idealização educacional weberiano socialmente consiste em três objetivos: 

despertar o carisma; conduzir o aluno a uma conduta de vida exemplar e legar 

conhecimento especializado. Primeiro modelo é destinado às pessoas comuns. O 

segundo modelo é chamado de pedagogia do cultivo. Comumente, direcionado as 

pessoas de situação financeira melhor. O terceiro modelo tem por sinônimo de 

pedagogia do treinamento. É direcionada a aprender e conviver na ideologia da 

racionalização e burocratização do Estado Capitalista moderno Industrial.     

Objeto da Sociologia: Durkheim. 

            Segundo Gabriel Cohn para Durkheim a Sociologia era Ciência dos Fatos 

Sociais. São costumes baseados em agir e pensar que se impõe aos indivíduos, de tal 

forma que já se tornaram paradigmas, ou seja, são leis. Um bom exemplo é o 

casamento, pois, em qualquer Sociedade existe esse conceito, ainda que entendido, 

compreendido   de formas diferentes. Cada Sociedade possui sua própria lógica: 

Ora, se agimos segundo a vontade da Sociedade, é porque assim aprendemos. 

Porque fomos educados para isso para isso. Essa educação, naturalmente, não 

se faz vácuo. Ela tem conteúdos. Tais conteúdos são dados pelo meio moral 

que compartilhamos, quer dizer, por este mar de crenças, valores e regras 

produzidos pelas gerações de indivíduos passadas e presentes da Sociedade 

em que vivemos. Existe um número quase infinito de regras sociais que, de 

tão comuns, até esquecemos que exista, mas das quais imediatamente nos 

lembramos  se colocados diante de uma situação que as exija (RODRIGUES, 

2007, 22p.).     

 

           Émille Durkheim é o responsável por tornar a Sociologia uma Ciência. É 

explicativo, é Doutrinador, é organizador, é moralizador e não crítico da Sociologia. O 
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seu principal objeto é a Sociedade. A vida coletiva ultrapassa a vida individual. Na 

concepção de Sociedade de Durkheim a Escola é o centro gravitacional da Sociedade de 

manutenção, é uma ideia de Conservadorismo no sentido pragmático. Buscando a 

sobrevivência da própria Sociedade – é na Escola que se aprende a obedecer se tornando 

um dos estribos mais importantes de formação social humana. 

            Mas, isso não tirava de Durkheim percepção democrática. A escola ao ensinar a 

obedecer traz a tornar o Espírito de adesão a grupo. Pois, o ser social se realiza na 

coletividade.  A Escola também ensina o início da vida em Sociedade aprendendo a 

amar e a respeitar o grupo construindo que Durkheim conceituou de Espírito de 

Disciplina. É na Escola que a Criança tem o primeiro contato como Fato Social. Esta 

Instituição se desenha como uma ponte socializadora.  Existem três aspectos universais 

do Fasto Social: exterioridade, coercitividade e generalidade. Assim, Fato Social para 

Durkheim é:  

A Sociologia, enuncia Durkheim, é o estudo doa fatos sociais. E fatos sociais 

são justamente aqueles modos de agir que exercem sobre o indivíduo uma 

coerção exterior, e que apresentam uma existência própria, independente das 

manifestações individuais que possam ter. Os fatos Sociais, em suma, devem 

ser considerados como coisas.  Durkheim nota que na vida cotidiana temos 

uma ideia vaga e confusa dos fatos sociais – como o Estado, a liberdade, ou o 

que quer que seja – justamente porque sendo eles uma realidade vivida, 

temos a ilusão de conhecê-los. O senso comum, as maneiras habituais de 

pensar são, portanto, contrárias ao estudo científico dos fenômenos sociais 

(RODRIGUES, 2007, 19-20).  

Objeto da Sociologia: Karl Marx. 

  Marx é um intelectual crítico reflexivo oitocentista da lógica da Sociedade 

Capitalista. Segundo Tania Quitaneiro
2
 o que Marx não concorda do Capitalismo é a 

sua lógica, principalmente ideológica que acaba moldando todo o sistema. O modelo 

econômico acaba determinar o modo de vida, que desemboca em uma foz luta de classe, 

e um dos pilares determinantes para as condições de Sociedade era o paradigma 

econômico.  

                                                           
2
  É professora no departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG. É autora de Cuba e Brasil – da 

revolução ao Golpe (Editora, UFMG 1988) e de retratos de mulher (1966) e coautora de labirintos 

simétricos: introdução à teoria sociológica de Talcott Parsons (Editora, UFMG, 2002). 
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 Para Marx e Engels, O Capitalismo é Escravocrata. Devido à diferença que se 

mantém entre o Patrão e o empregado. Nunca haverá igualdade. Marx também vê assim por 

esse paradigma por suas convicções de Extrema Esquerda. O Capitalismo é desumano, a tal 

ponto de não dar ao homem a Liberdade, que lhe é natural. Toda a sua renda depende do 

patrão é tirado do homem os meios de produção, o trabalho infantil de 12 horas, pessoas 

morrendo em minas de tanto trabalhar, os mutilados pelas máquinas. É isso que Marx 

critica e abomina. É a nuvem negra de destruição que o Capitalismo deixa por onde ele 

passa. Na Sociedade Pré-Industrial, o homem domina os meios de produção, a enxada, o 

tear, controla o ritmo do trabalho, não existia tanta divisão na produção, a produção era de 

subsistência, o homem controlava a produção a e natureza controlava o tempo. 

 
 Não é possível libertar os homens enquanto estes forem incapazes de obter 

alimentação e bebidas, habitação e vestimenta, em qualidade e quantidade 

adequadas. A libertação é um ato histórico e não um ato de pensamento, e é 

ocasionada por condições históricas, pelas condições da indústria, do comércio, 

da agricultura, do intercâmbio [...] (MARX ENGELS, 1845-46, p.29).     

 

  Assim, para Marx, havia dentro do Capitalismo um arcabouço ideológico que 

mantinha o Capitalismo intacto sempre.  A Superestrutura era o grande segredo do 

Capitalismo, o coelho da cartola. As Ideologias difundidas pelo Capitalismo Burguês. 

As partes indivisíveis e imperceptíveis são as responsáveis pela formação das ideias e 

conceitos de toda a Sociedade. E utilizam como veículo para isso a Instituições Sociais, 

que acabam se tornando ferramentas de conservação. A exceção disso tudo é o Partido 

Revolucionário.  E lógico, não se pode esquecer que no viés marxista, é a 

Superestrutura que vai determinar e Infraestrutura.  

   Segundo Paul Singer
3
, a lógica do capitalismo reside: na produção industrial 

que supera e massacra a produção simples arcaica caseira. Outro ponto é o capital que 

consiste em tudo que pode gerar dinheiro ou lucro. Tencionando, principalmente na 

exploração do Proletariado, que faz o patrão lucrar e viver com a mais valia. O terceiro 

ponto são os valores, que o valor de uso é o inicial ligado ao custo, que difere do valor 

de troca, que é somado o lucro do empresário nesse preço final. O lucro, que é uma das 

ferramentas de Conservação do Capitalismo quando ela chega as mãos da Burguesia.   

                                                           
3
 Economista e Doutor em Sociologia pela USP. Em sua obra: Capitalismo sua evolução, sua lógica e sua 

dinâmica.  Defende a deia que o capitalismo não é apenas um Regime dos Capitalistas, mas um ideal de 

uma Sociedade consumista e não livre, de alguns privilegiados, de um mercado competitivo.  
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 Objeto da Sociologia: Weber. 

 

              Max Weber é um sociólogo que enxerga a ação individual do ser dentro das 

Instituições Sociais. Ele divide a Sociedade em três dimensões: Classe, Estamento, e 

Partido. Com o conceito de ação social: 

 

O indivíduo, para Weber, leva em consideração, no momento de agir, o 

comportamento dos outros, e é isso sua ação uma ação social. Mas, não só ele 

é obrigado a relacionar-se também com as normas sociais consolidadas, 

institucionalizadas, que tem influência sobre seu agir. Ou, melhor , dizendo, 

essa normas influenciam a agir do indivíduo na mesma medida me que são  

resultado do agir dos próprios indivíduos ao longo do tempo (RODRIGUES, 

2007, 57-58).     

 

                A Ação Social traz para o indivíduo uma responsabilidade maior, é uma relação 

espontânea. A Interação social é um fenômeno da institucionalização das relações 

sociais, e foram materializadas pela ação social. Para Weber, a Sociedade é resultado de 

nossas ações – que são calculadas. O Fator Econômico é apenas um dos polos. A 

Sociedade é multifatorial – cada fator em cada momento um peso.  Sociedade são as 

nossas relações. A Sociedade está entre o indivíduo, e não o sobre o indivíduo. A 

Sociologia não pode conhecer toda a Sociedade, mas, apenas uma parte dela. A 

Sociedade está como nós queremos que ela esteja. 

              Assim, por meio da ação social são cada vez mais institucionalizadas as 

relações humanas entrando numa série de Burocracia – e o homem se torna refém – isso 

passa s escravizá-lo.  O homem cavou a sua própria cova. A Burocracia toma um a 

caminho interno inverso ao dá ação social e massacra-o. Não há saída. Pois, somos nós 

mesmos que atiramos na nossa própria cabeça. E logo, cada fatia da Sociedade tem a 

sua própria natureza lógica. Deve ser separada em dimensões bem distintas: a 

econômica, a religiosa, a jurídica, a política e a cultural.  

 

Objetivo da Sociologia: Durkheim. 

              No Prisma durkheimiano objetivo da Sociologia era comparar as muitas 

diferentes Sociedades existentes. Tendo em mente uma segunda ideia que era 

classificação das espécies sociais. Acaba compondo um caminho da morfologia social    
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(Classificar as espécies). Para Durkheim as Sociedades originam-se das formas mais 

simples desdobrando-se em instituições simples como: tribos a clãs. O ideal 

durkheimiano foca em colocar em avaliação, em classificação, em questionamento e 

estabelecer paradigmas de medidas a padrões de acordo com o resultado das pesquisas.  

 

Objetivo da Sociologia: Karl Marx. 

 

Para é um intelectual que tenta dar conta do surgimento do capitalismo, e o 

único jeito de superar a Ditadura Burguesa e uma contra Ditadura. Mas, essa é a 

Ditadura do Proletariado com o fim das Classes sumiria juntamente com esse sistema 

toda a sua ideologia conservadora, até que se atingisse o tão sonhado estágio paradisíaco 

chamado Comunismo. E explicar dentro disso uma lógica que é tão dura contra o 

Proletariado.  E dentro desse caldeirão transparecer as relações de trabalho que são 

desenhadas pela sua posição na cadeia produtiva, ou seja, a Classe Dominante que é o 

Burguês impõe-se sobre o Proletariado.   

  O Capitalismo mudou a produção de vida, e esse reflexo atingi a relação natural e a 

relação social. Pois, a produção nos remete à cooperativa, onde vários indivíduos que se 

conhecem ou não em prol de uma determinada fase industrial. E assim, estão unidos por um 

meio social, que é à base do cooperativismo. Quando posto em prática vira “Força 

produtiva”. A adição destas forças dão condições para o “Estado Social”, “portanto, a 

História da Humanidade deve ser estudada e elaborada sempre em conexão com a História 

da Indústria e das trocas” (MARX ENGELS, 1845- 46, p. 34). Assim, Marx vê que a 

linguagem é um produto resultante da necessidade de relações interpessoais humanas e a 

consciência como um produto social cíclico que é eterno: 

 

A Consciência é, naturalmente, antes de tudo a mera consciência do meio 

sensível mais imediato e consciência do vínculo limitado com outras pessoas 

e coisas exteriores ao indivíduo que se torna conscientes; ela é, ao mesmo 

tempo, consciência da natureza que, inicialmente, se apresenta aos homens 

como um poder totalmente estranho, onipotente e inabalável com o qual os 

homens se relacionam de um modo puramente animal e diante do qual se 

deixa impressionar como o gado (MARX ENGELS, 1845-46, p. 35).                    

 

Objetivo da Sociologia: Max Weber. 
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          Weber vê o objetivo da Sociologia como alguém que estuda o relacionamento do 

indivíduo dentro das instituições sociais, e busca tornar o modo de agir do homem 

compreensível. A partir das dimensões principais observa-se como um indivíduo ele 

consegue parti muitas das vezes mais até de uma, e às vezes ele pode participar das três. 

No Partido, Classe e Estamento que se percebe a evidência do poder tem vários 

caminhos para a sua explicação. É endógeno.   

           Para a cultura europeia moderna que bebeu da herança medieval, que centraliza 

na hierarquia social a questão de riqueza e propriedade que se alastrou na Sociedade 

Capitalista Contemporânea. Todavia, é na ação individual que se percebe o indivíduo 

dentro das Classes, Partidos a Estamentos. 

Os Estamentos são ideologicamente firmados em crença, em coisas metafísicas, 

sentimento de pertencimento, de tradição, de família, de sangue - restrito. Possuem 

dualidades podendo ser abertos ou fechados. Podendo ser explicados como uma 

imposição de uma Ordem Social. Como por exemplo, são as Castas. As relações 

ocorrem através das relações de consumo e de viver.  

As Classes são instituições bem mais abertas. A sua organização advém das 

relações sociais de produção e de aquisição de bens. O Partido segundo Weber é um 

instituição política que busca somente a dominação, embora de maneira política. Essa 

instituição é natural de Sociedade Maduras. Tanto Classe, Partido e Estamento são 

canais de distribuição dentro dessa Sociedade Hierarquizada a partir da riqueza 

capitalista, que manifesta a luta diária que ocorre na atividade humana.    

Visão Histórica: Durkheim. 

A respeito da visão histórica de Durkheim um dos pontos é a questão 

determinista ou reducionista. Segundo Allan G. Johnson
4
, o reducionismo social 

coloca vida social como a grande baluarte da construção dos sistemas sociais. O árbitro 

de tudo seria o social, seria o grande ponto central da vida humana. Todavia, é uma 

ideia equivocada e errônea, pois, de enxergar a complexidade natural de vida social 

humana. Algo que a Sociologia tanto tenta explicar.  E Émille Durkheim tende sempre a 

reduzir os fenômenos sociais pelo prisma da psicologia individual.   

                                                           
4
 Doutor em Sociologia pela Universidade de Michigan lecionou em diversas Faculdades e Universidades 

dos EUA: Wesleyan, Dartmouth, Harvard, Comnnecticut e Hartford College for Women.  
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Durkheim via a História de maneira progressista. Para Norberto Bobbio
5
, 

significa: “ideia de que o curso das coisas, especialmente da civilização, conta desde o 

início com um gradual crescimento do bem-estar ou da felicidade, com uma melhora do 

indivíduo e da humanidade, constituindo um movimento em direção e um objetivo” 

(BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 2002, 1010p.). Essa ideia de progresso tem 

duas vertentes: 

A doutrina do Progresso tem se desenvolvido numa dupla direção.  Existe um 

conceito de Progresso que poderíamos chamar iluminístico e outro que 

poderíamos chamar de idealístico, mas sem referência histórica exclusiva ao 

iluminismo do século XVIII ou ao idealismo romântico. Os dois se 

diferenciam qualitativamente e neles se pode sintetizar as várias teorias. O 

conceito iluminístico está vinculado à ideia da possível perfectibilidade 

humana, realizável no mundo dos homens. Implica numa atitude crítica em 

relação à atividade humana e ao processo histórico e, consequentemente, a 

formulação de critérios de avaliação e identificação na história de épocas de 

progresso, de decadência ou de retrocesso. O conceito idealístico, ao 

contrário, considera o Progresso como um processo necessário do universo, 

realizado por um principio espiritual, e, por isso, contínuo e sem 

possibilidade retrocesso; (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 2002, 

1010p.) 

 Positivismo. É o terceiro ponto de visão histórica de Durkheim. É um 

pensamento de Augusto Comte, este acreditava que vida social era direcionada por leis 

e alguns princípios básicos, que podiam ser organizados por método científico 

semelhante às Ciências Físicas.  

Da forma como evoluiu desde os dias de Comte, o positivismo afirma 

também que a Sociologia devia interessar-se apenas pelo que pode ser 

observado com os sentidos e que as teorias de vida social deveriam ser 

formuladas de forma rígidas, linear e metódica, sobre uma base de fatos 

verificáveis (JOHNSON, 1997, 179 p.). 

 Visão Histórica: Karl Max. 

                                                           
5
 Cientista Político e Senador Vitalício Italiano. 
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  Materialismo Histórico. Segundo Andrew Heywood
6
, é um dos pontos de vista 

de Marx quando o assunto é visão histórica. Baseia-se em um determinismo econômico 

ou materialista, e que a partir deste, toda a estrutura social é construída. Torna Marx um 

diferencial do seu tempo entre os pensadores sociais.  Sendo um opositor do idealismo 

hegeliano. Para Marx é o meio material que determina a maneira de pensar, de agir na 

sua construção histórica, “o ser social determina a consciência”. (MARX apud 

HEYWOOD, 2010, 127 p.).  

No prefácio de Uma contribuição à crítica da economia política, escrito em 

1859. Marx deu a essa teoria sua forma mais concisa ao propor que a 

consciência social e a superestrutura jurídica e política emanam da base 

econômica, o verdadeiro fundamento da sociedade. Essa base consiste, em 

essência no modo de produção ou sistema econômico – feudalismo, 

capitalismo, socialismo etc. Isso levou a concluir que os aspectos políticos, 

jurídicos, culturais, religiosos e artísticos da vida, entre outros, podem ser 

explicados primordialmente com base em fatores econômicos (HEYWOOD, 

2010, 127 p.). 

  Materialismo Dialético. É o Progresso com resultante de um embate entre 

forças internas de um sistema. E nesse processo de embates despenca em um 

desfiladeiro de avanços. É uma concepção determinista histórica de Marx, e sem essas 

contradições de polos tão antagônicos e distintos, que contribui para o avanço histórico 

- jamais haveria progresso histórico.  

Marx, conforme afirma Engels, inverteu Hegel, e conferiu à dialética 

hegeliana uma interpretação materialista, Marx explicou assim a 

mudança histórica com base nas considerações internas de cada modo 

de produção, que emana da existência da propriedade privada. 

Portanto, o sistema capitalista está condenado porque contém sua 

própria antítese, o proletariado, visto por Marx como o coveiro do 

capitalismo. O conflito entre o capitalismo e o proletariado levará a 

um estágio superior d desenvolvimento instaurado uma sociedade 

socialista e, por fim, comunista (HEYWOOD, 2010, 127 p.).  

                                                           
6
 É Vice-Diretor da Faculdade de Croydon e ex-chefe do Departamento de Ciências Políticas da 

Faculdade de Orpington, ambas na região metropolitana de Londres, Inglaterra.   
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    Luta de Classe. É outro ponto central na visão histórica de Marx. É um 

movimento de choque que não tem como se evitar. Devido à própria natureza da 

organização do sistema econômico, e os pontos de interesses divergentes das Classes. 

Sendo um caminho histórico de embates como: a Nobreza e os Camponeses no 

Feudalismo, Operários e Trabalhadores nas Indústrias Capitalistas.  

Do ponto de vista marxista, o conflito e a luta de classe são inevitáveis nas 

sociedades capitalistas porque os interesses de trabalhadores e dos 

capitalistas divergem fundamentalmente: os capitalistas acumulam riqueza 

mediante exploração dos trabalhadores que a produzem; os trabalhadores 

mantêm ou promovem seu próprio bem estar apenas resistindo à exploração 

capitalista. Os resultados do conflito de classe se refletem em virtualmente 

todos os aspectos da vida social – do trabalho para promover a sindicalização 

e as greves a campanhas políticas, políticas de imigração e conteúdo da arte, 

literatura e cultura popular. (JOHNSON, 1997, 47 p.). 

  Revolução Proletária. Segundo Gian Franco Pasquino
7
 é um subproduto da 

Luta de Classe. Para é o ponto de reestruturação social. Principalmente, quando se finda 

as Classes sociais, Agora, inexiste Proletariado ou Burguês são apenas trabalhadores do 

sistema socialista, que ruma ao Comunismo. É a Ditadura do Proletariado totalmente 

estabelecida na prática. 

Será, enfim, Marx quem dará uma forma completa e um fim ainda mais 

grandioso à Revolução. Ela surgirá não só como um instrumento essencial 

para a conquista de liberdade, identificada com o fim da exploração do 

homem pelo homem e, por consequência, com a possibilidade de vencer a 

pobreza, mas também como meio de conseguir a igualdade, posta na justiça 

social, e do homem. Produtor alienado e frustrado, que, na Revolução 

vitoriosa, busca desenvolver plenamente as suas potencialidades criadoras. É 

Marx, afinal, quem, fundindo perfeitamente os dois elementos acentuados 

pelos iluministas – liberdade e felicidade – apresenta a perspectiva de sua 

consecução simultânea pela libertação do homem produtor. Desde então a 

Revolução despontará como panaceia dos males de qualquer sociedade e 

atuará como símbolo poderoso e como estímulo na vitória sobre a opressão e 

sobre a escassez de recursos (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 2002, 

1123-24 p.).  

                                                           
7
 É Cientista Política, Especialista em Política Comparada, e Político Italiano. Formou-se com Norberto 

Bobbio. Atua em grupo Progressista e de Esquerda Independente.  
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Visão Histórica: Max Weber. 

  O Processo de Racionalização. Na visão weberiana ocorreu na Sociedade uma 

institucionalização das relações mediante, e exercido pelo poder coercivo. E lógico, 

dentre da Sociedade nasce um fenômeno de adestramento chamado consenso, que inseri 

quem obedece e exclui quem desobedece. Isso é processo histórico. O homem é o 

agente histórico de transformação. A ação do homem determinante para os 

desdobramentos que a História pode ou não tomar.  

Diferentemente de organicista de Durkheim de a concepção materialista de 

Marx, a sociologia histórica de Max Weber parte da ação e interação dos 

indivíduos – na base das quais estão também valores compartilhados – como 

constitutivas da Sociedade.  Quanto mais complexas as Sociedades, isto é, 

quanto maior a sua racionalização, argumenta Weber, maior o número de 

regulamentos sociais a serem obedecidos. Quanto mais complexa mais 

conflitiva tende a ser a interação entre os indivíduos e grupos, uma vez que 

maiores serão as constelações de interesses que se contrapõem e maior 

também a necessidade de regulamentá-las. Assim, como Durkheim, em 

Weber a complexificação gera conflito (RODRIGUES, 2007, 63 p.). 

  Segundo Alberto Tosi Rodrigues, toda essa efervescência que acontece dentro 

do Estado Moderno Weber nomeia de racionalização das sociedades: “uma crescente 

transformação dos modos informais e tradicionais de extração de obediência em 

instituições organizadas racionalmente, impessoalmente e legalmente para obtenção 

desta obediência” (RODRIGUES, 2007, 63 p.). 

  A Burocracia. É a materialização efetiva de toda a institucionalização da 

Sociedade Moderna. Através de ferramenta de dominação legítimo-legal, ela organiza 

todo o Estado. Isso passa a escravizar o homem. Mas, toma um caminho interno oposto 

aos dá ação social e o massacra. Não há saída. “Como se cavássemos a nossa própria 

cova com colher de sobremesa”.  

  Segundo Pier Paolo Girglioli
8
, “Weber, portanto, define a Burocracia como a 

estrutura administrativa, de que se serve o tipo mais puro do domínio legal” (BOBBIO, 

MATTEUCI, PASQUINO, 2002, 125 p.). Doravante, dentro do pensamento de 

Girglioli a respeito da Burocracia Weberiana, esta têm três desdobramentos. Como 

                                                           
8
 Foi Poeta, Escritor, Cineasta, Professor e membro do Partido Comunista Italiano (PCI).   
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conceito, como modelo histórico e como teoria secular. Mas, Weber como um crítico-

reflexivo alguns problemas das Burocracias Modernas, que é o relacionamento da 

Burocracia com os grupos políticos dominantes: 

Com o decorrer do tempo, porém, estas relações podem dar lugar a 

fenômenos do tipo clientelar que se esquiavam do controle do poder central. 

Além disso, P. Selznick (1949), a tendência das estruturas administrativas 

para se assegurarem o consenso e a cooperação dos grupos sociais mais fortes 

nas próprias áreas de atuação corre o risco de transformar radicalmente, 

embora numa forma latente, os fins programáticos para os quais estruturas 

tinham sido originalmente criadas (BOBBIO, MATTEUCI, PASQUINO, 

2002, 128 p.).             

Organização Social: Durkheim.  

  Na visão de Alfredo Tosi Rodrigues a respeito da Solidariedade de Durkheim: 

“A Solidariedade é o cimento que dá liga à Sociedade” (RODRIGUES, 2007, 27 p.). 

Para Allan G. Johnson, deve ser esclarecido o conceito de coesão: “É o grau em que  

indivíduos participam de um sistema social  se identificam com ele e se sentem 

obrigados a apoiá-lo , especialmente no que diz respeito as normas, valores a crenças e 

estrutura” (JOHNSON, 1997, 41p.). Pois, são fontes das duas solidariedades: a 

mecânica e a orgânica.  

 Nas Sociedades Pré-Industriais a grande liga é a solidariedade mecânica. É 

uma qualidade das Sociedades que são anteriores a Revolução Industrial. As principais 

características são: as Sociedades são simples, os indivíduos são semelhantes, as 

funções são iguais, sem a divisão social do trabalho, consciência social menor, os 

mecanismos de coerção estatais são rápidos, violentos, punitiva, o direito é repressivo. 

Nessas Sociedades se compartilhavam a cultua, estilo de vida, valores sociais, crenças 

religiosas. Tudo isso em relação ao convívio do grupo. E essa integração que frutifica 

em coesão social. 

Quando os homens possuem pouca divisão do trabalho em sua vida comum, 

existe entre eles um tipo de solidariedade baseado na semelhança entre as 

pessoas. Numa tribo de índios, por exemplo, todas as pessoas fazem 

praticamente as mesmas tarefas: caçam, pescam, fazem cestos de vime 

participam de rituais religiosos. A única divisão que geralmente existe – além 

da presença de indivíduos destacados, como chefe ou curandeiro – é a divisão 



 

 

16 

sexual de tarefas entre homens e mulheres. O tipo de solidariedade que se 

estabelece entre essas pessoas é o que Durkheim chama de solidariedade 

mecânica (RODRIGUES, 2007, 24 p.).  

  Um fenômeno que é fruto da divisão social do trabalho da Era Moderna 

Industrial. É a solidariedade orgânica, que só existe porque a Sociedade Moderna por 

ser mais complexa é mais dependente. As características principais: as Sociedades são 

Industriais, os indivíduos são diferentes, as funções são especializadas e 

interdependentes, com divisão social do trabalho, com uma consciência social maior, os 

mecanismos estatais de coerção são burocratizados, o que predomina é Direito  

Reparador, as Sociedades são bem desenvolvidas.  

As pessoas não estão juntas porque fazem juntas as mesmas coisas, mas o 

contrário: estão juntas porque fazem coisas diferentes e, portanto, para viver 

(...) dependem das outras, que fazem as coisas que elas não querem ou não 

são mais capazes de fazer.  Como o alfaiate comeria e como cozinheiro se 

vestiria se não fosse a existência do outro (RODRIGUES, 2007, 25 p.).    

  Para Durkheim o que proporciona e condiciona o redimensionamento de 

Sociedade Arcaica de solidariedade mecanizada para uma Sociedade Moderna de 

solidariedade orgânica é a diferenciação do trabalho que reflete em divisão social do 

trabalho que na verdade traz um equilíbrio incomum: 

Com a divisão do trabalho social, cada vez mais, os indivíduo desempenham 

funções diferentes umas das outras. Tal processo se radicalizou como o 

capitalismo, que levou a uma superespecialização de tarefas. Na fábrica 

moderna, há um homem para apertar o parafuso, outro para pintar os encaixes 

etc. Além desses, que são todos operários, há outros tipos de profissionais 

superespecializados: o médico, o professor, o dentista, o carteiro, o ferreiro, o 

açougueiro, o contador etc. (...)  

A diferenciação social, isto é, a passagem da solidariedade mecânica para a 

orgânica, é similar a luta pela sobrevivência no reino animal. A divisão social 

do trabalho, para Durkheim, é a solução pacífica da luta pela vida (  

RODRIGUES, 2007, 24-25 p.).  

Organização Social: Karl Marx.  

  Relação Social de trabalho. Segundo Tania Quitaneiro, a visão de Marx é um 

fenômeno da Sociedade Moderna Capitalista. Todavia, é nesse período que ela atinge o 
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ápice de seu desenvolvimento e organização mediante as especializações. As 

Sociedades Tradicionais havia uma divisão de trabalho, mas não a essa magnitude. 

Agora, na Sociedade capitalista se estabelece uma relação social de trabalho 

extremamente conservadora, ou seja, o proletário nasce assim, e se depender do sistema 

morre assim. E ao mesmo tempo, o Burguês nasce assim, e se depender do sistema 

morre assim. Por causa da ideologia e lógica do próprio capitalismo. O “pulo do gato”, 

é que na Sociedade Tradicional a divisão do trabalho era natural - não havia excedente 

de produção. “A Sociedade Capitalista baseia-se na ideologia da igualdade, cujo 

parâmetro o mercado” (QUINTANEIRO, 2011, 46 p.). O modelo de divisão social de 

trabalho da Sociedade Moderna Capitalista estabelece uma relação de exploração 

sofrida pelo Proletariado, de alienação tendo como veículo a propriedade privada e o 

meio de produção.  

As relações de produção capitalista implicam na existência de mercado, onde 

também a força de trabalho é negociada por um certo valor entre o 

trabalhador livre e o capital. A força de trabalho é uma mercadoria que tem 

características peculiares: é a única que pode produzir mais riqueza do que 

seu próprio valor de troca (QUINTANEIRO, 2011, 45 p.)  

 Daí esse modo de produção Capitalista ter tanta força em manter a Classe 

Proletária de baixo de seus pés. Só havendo uma solução a comprimento histórico 

Classe Proletária é Revolução, ou seja, “cria um Mundo à sua imagem e semelhança” 

(QUINTANEIRO, 2011, 48 p.). Conclui-se que a importância de Papel Revolucionário 

do Proletariado é incontestável: 

Deve ficar bem claro que não se tratava apenas de uma mudança no s 

processos produtivos, mas também no que se refere à organização política do 

Estado, às forças sociais em que este se sustentava e as outras instituições, 

tais como sistema jurídico e tributário, a moral, a religião, cultura e ideologia 

antes dominantes.  A burguesia cumpre, então, um papel revolucionário. Sua 

ação destruiu os modos de organização de trabalho, as formas de propriedade 

no campo e na cidade; debilitou as antigas classes dominantes - como a 

aristocracia feudal e o clero, substituiu a legislação feudal, e eliminou os 

impostos e obrigações feudais, as corporações de ofício, o sistema de 

vassalagem que impedia que os servos se transformassem nos trabalhadores 

livres e mesmo o regime político monárquico nos casos em que sua 

existência representava um obstáculo ao pleno desenvolvimento das 
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potencialidades da produção capitalista. Essa dimensão revolucionária da 

ação burguesa não se esgota com a extinção daquelas formas (...). Segundo 

Marx e Engels, o modo de produção capitalista estende-se a todas as nações, 

constrangidas a abraçar o que a burguesia chama de civilização. A premência 

de encontrara novos mercados e matérias-primas e de gera novas 

necessidades leva-a estabelecer em todas as partes (QUINTANEIRO, 2011, 

47-48 p.).      

Organização social: Max Weber. 

   Max Weber era um sociólogo que enxergava a Sociedade dividida em três 

dimensões que são referentes ao plano coletivo. E nestas distribuições de poder: Classe, 

Estamento e Partido. Dentro dessas dimensões atuava uma ferramenta efetiva de 

materialização do poder chamada dominação. Consiste em:  

um estado de coisas pelo qual uma vontade manifesta (mandato) do 

dominador ou dominadores influi sobre os atos de outros (do dominado ou 

dos dominados), de tal modo que, em grau socialmente relevante, estes atos 

têm lugar como se os dominados tivessem adotado por si mesmos e como 

máxima de sua ação o conteúdo do mandato (obediência) (QUITANEIRO, 

2011, 128 p.).  

  Para Sonia Quintaneiro, a dominação para Weber traz equilíbrio e organização a 

Sociedade, a ela faz o dominado obedecer ao Dominador achando que está fazendo o 

que ele quer, por livre e espontânea vontade – alcança todas as instâncias da vida. A 

dominação ainda se divide em três esferas: a carismática, a legal e a tradicional. A 

dominação carismática se estabelece pelo devido ao carisma do Dominador, não é uma 

questão de tradição. O maior exemplo é o Populismo Varguista. A dominação 

tradicional a base são os valores tradicionais que são apenas transmitidos. E por último 

a dominação legal, a qual o aparelho do Estado faz para conservar-se. E são essas 

esferas de dominação que atuam nas esferas de divisão de poder.  

  Estamentos. Dentro dessas instituições sociais que se relacionam por meio de 

pertença, de tradição, de família. É restrita, partilham de mesmos valores. A questão não  

é ter ou não dinheiro. Expressam-se mediante as vestes. É uma espécie de Nobreza 

Contemporânea. Organizam-se por meio das relações de consumo e a maneira de viver. 

Lutam por defender uma identidade. Nessa esfera a dominação que impera é a  

tradicional.   
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  Classe. No interior dessas instituições sociais o relacionamento é pelos mesmos 

produtos que consomem, é mais aberta ou acessível. O dinheiro lhe dá acesso. Ocorre 

uma flutuação podendo sair ou entrar conforme as condições sociais. Organizem-se por 

meio das relações sociais de produção de aquisição de bens. A dominação que reina é a 

carismática.    

 Partido. Uma instituição que busca o poder de maneira legal. É uma associação.  

Conceito de Partido Política segundo Weber por Ana Obbo: 

Segundo a famosa definição de Weber, o Partido Político “é uma 

associação... que visa um fim deliberado , seja ele objetivo como a realização 

de um plano com intuitos materiais ou ideais, seja, pessoal, isto é, destinado a 

obter benefícios,  poder e, consequentemente, glória para os chefes a 

sequazes, ou então voltado  para todos esses objetivos conjuntamente”, Esta 

definição põe  em relevo o caráter associativo do partido, a natureza de sua 

ação essencialmente orientada à conquista  do poder político de uma 

comunidade, e a multiplicidade de estímulos e motivações que levam e uma 

ação política associada, concretamente à consecução de fins “objetivos” e/ou 

“pessoais” (BOBBIO, MATTEUCI, PASQUINO, 2002, 897-98 p.).             

Uso da Ciência: Durkheim. 

  Segundo Nicola Abbagnano
9
, é um termo cunhado por Saint-Simon tanto para 

ser usado nas Ciências como Filosofia. O conceito foi adotado por Auguste Comte e 

elabora a partir deste conceito uma corrente filosofia que entrou o novecentos como 

uma das mais notáveis.   

  O Uso da Ciência do viés do Positivismo. Para Os autores Humberto Padovani 

e Luís Castagnola o positivismo é essencialmente progressista, evolutivo e dialético. 

Nicola Abbagnano o a visa o prática da Ciência de Durkheim é Romântica, ou seja, é a 

única ancora de transformação evolutiva, progressiva do homem. Características:  

A característica do Positivismo e a romantização da ciência, sua devoção 

como único guia da vida individual e social do homem, único conhecimento, 

única moral, única religião possível. Como Romantismo em ciência em 

ciência, o Positivismo acompanha e estimula o nascimento e a afirmação da 

organização técnico-industrial da sociedade moderna e expressão e exaltação 

                                                           
9
 Filósofo Italiano nascido em Salermo, no dia 15 de Julho de 1901. Faleceu em 9 de Setembro de 1990.   
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do otimista que acompanhou a origem do industrialismo (ABBAGNANO, 

2000, 776 p.).   

Uso da Ciência: Karl Marx. 

  Segundo Paul Singer, como citado um poço acima Marx era contra a lógica do 

Capitalismo Moderno, e não contra o seu progresso a Sociedade e eu ele trazia.    

  O Uso da Ciência no viés de Marx. Era usar principalmente das Ciências a 

Educação. Para tirar o Proletariado da dormência intelectual-crítica. Pois, o que o 

Capitalismo fazia muitas era só mostrar as coisas boas como se o sistema fosse o 

paraíso, é não bem assim. É só lembrarmos-nos do Ludismo, do Cartismo, e todo o 

Oitocentos que por Eric Hobsbawn de a Era das Revoluções, quando ao mesmo tempo 

se moderniza ao Capitalismo, e é essa moderniza que o tornou um monstro – o 

Capitalismo Tecnológico. 

Os mercadores contribuíram para a emergência do capitalismo ao 

desenvolver a ideia de lucro, do uso de bens como veículos para transformar 

dinheiro em mais dinheiro.  Só mais tarde é que o capitalismo surgiu como 

sistema, cuja e principal base de poder e lucro era o controle sobre o próprio 

processo de produção. Na forma avançada que assumiu em sociedades 

industrializadas capitalistas modernas, afastou-se do conjunto competitivo, 

que implicava um conjunto de empresas relativamente pequenas, evoluindo 

para o que Marx chamou de capitalismo monopolista (avançado). Nessa 

forma, empresas se fundem e formam centros globais cada vez maiores de 

pode econômico, com potencial para rivalizar com nação-estado em sua 

influência sobres os recursos e a produção e, através deles, sobre as 

condições Em que a vida social ocorre, no se sentido mais amplo 

(JOHNSION, 1997, 30 p.).  

Uso da Ciência: Max Weber. 

 Partindo da ideia de Tânia Quintaneiro, Weber vê a Sociologia como um esforço 

para explicar a conduta humana.  “O ponto de partida de toda sociologia weberiana 

reside no conceito de ação social e no postulado de que a sociologia é uma ciência 

compreensiva” (RODRIGUES, 2007, 52 p.). Sendo usada como ciência se torna uma 

Filosofia Existencialista.   
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    Para Nicola Abbagnano, as características da Filosofia Existencialista: o homem 

tem uma realidade finita, entregue ao determinismo do mundo, o homem é liberto, mas, 

condicionado pelo mundo a sua volta, que poder fazê-lo retroceder, não considera a 

ideia de progresso, que defende o peso que tem para o homem a materialidade, busca 

interpretar a realidade humana. Assim, a Sociologia usada como ciência faz o homem se 

perceber, se entender. Tanto ele como o mundo a sua volta. “O trabalho científico é, 

assim, inesgotável, porque o real o é, bem como fragmentário e especializado. A 

produção científica tende a disseminar-se pela sociedade através da educação” (...) 

(RODRIGUES, 2007, 53 p.).   

O papel do homem: Durkheim, Marx e Weber. 

 Durkheim como já citado no trabalho é um doutrinador, um organizador, um 

continuador das ideias de Comte. Como Conservador pensando em manter viva a 

Sociedade, isso não quer dizer democrático. Mas, pensando na Conservação da 

Sociedade, o papel do homem é incorporar as regas sociais, ou seja, os fatos sociais. 

Pois, o que resta a o homem é obedece aos costumes. Ainda que, nem todos lhe 

agradem. O que resta ao homem é se inserir na sociedade, e a Escola é o primeiro meio 

dessa inserção. “Assim, a educação, para Émile Durkheim, é essencialmente o processo 

pelo qual aprendemos a ser membros da nossa sociedade. Educação é socialização” 

(RODRIGUES, 2007, 27 p.).  

 Karl Marx. O papel se resume em transformar a Sociedade Capitalista Moderna 

Mecanizada em uma Sociedade Socialista, que caminha rumo ao Governo Comunista. É 

o homem como o agente histórico principal, é a Revolução. Um sistema que se 

autodestrói devido às divergências dialética interna. 

Embora a revolução esteja com mais frequência associada à política e à 

mudança súbita, violenta, ela pode ocorrer e, qualquer área da vida social e 

acontecer sem violência, durante longos períodos de tempo. A Revolução 

industrial constitui exemplo de uma das transformações sociais mais 

profundas já ocorridas, como aconteceu também com o desenvolvimento do 

capitalismo como sistema econômico. Amas as mudanças evoluíram no 

decorrer de vários séculos, sem que uma ordem fosse derrubada pela força 

por outra. O fundamental para ideia de revolução é o tipo de mudança que 

ocorre, e não tanto como ela corre (JONHSON, 1997, 198 p.).   
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  Max Weber. O papel do homem é focado em não se isolar. Mas, se inserir em 

uma ou mais Instituições de Poder. Daí as Classes, Estamento e Partidos seriam as 

dimensões de absolvição dos indivíduos. E a dominação seria organização e adaptação 

do indivíduo na sociedade.     

Em suma, o objetivo artigo foi apresentar uma análise de temas relacionados à 

sociologia, segundo as visões dos pensadores: Karl Marx, Émille Durkheim e Max 

Weber. A organização do texto apresentou a análise de cada tema segundo a visão de 

um pensador, separadamente das dos outros, o que consideramos a forma mais 

adequada. Isso porque, ainda que estivessem falando do mesmo tema, as visões dos 

pensadores escolhidos partem de diferentes perspectivas e focam aspectos diferentes do 

mesmo objeto. Desta forma, funcionam como partes diferentes e, ainda assim, 

complementares de uma figura geométrica, combinando-se para oferecer uma visão 

completa do objeto analisado a Sociedade.  

Bibliografia: 

ABBAGNANO, Nicola.  Dicionário de Filosofia. 4ª edição.  São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política (volume 1). Tradução: Carmen C. Varriale et al. 

Brasília. Editora Universidade de Brasília. São Paulo; Imprensa Oficial do Estado, 12ª edição, 

2002. 

BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política (volume 2). Tradução: Carmen C. Varriale et al. 

Brasília. Editora Universidade de Brasília. São Paulo; Imprensa Oficial do Estado, 12ª edição, 

2002. 

JONHSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: guia prático da linguagem sociológica. RJ, 

Jorge Zahar, 1997. 

HEYWOOD, Andrew. Ideologias Políticas [v.1]: do Liberalismo ao Fascismo. Tradução 

Janaína Marcontonio, Mariane Janikian. 1ª edição. São Paulo. Ática, 2010. 

MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã (1845-46). Tradução: Rubens Enderle, 

Nélio Schneider e Luciano Cavini Martorano. 

QUINTANEIRO, Tania. Um toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2ª ed. Revista e 

atualizada. Belo Horizonte. Editora: UFMG, 2009. 



 

 

23 

SINGER, Paul. O Capitalismo: sua evolução, sua lógica e sua dinâmica. São Paulo. 

Moderna, 1987.  

TOSI, Alberto Rodrigues. 6ª edição. Sociologia da Educação. RJ. Lamparina, 2011.   

 

 

 

 

 

 

 


