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Prezado estudante,

A disciplina Teorias Sociológicas é uma importante ferramenta para que 
você possa atuar profissionalmente no Serviço Social, bem como constitui 
parte fundamental para o auxilio na análise da sociedade, especialmente das 
questões sociais.

Pensar sociologicamente significa refletir sobre determinados problemas 
sociais, tais como: desigualdades, exclusão, violência, desemprego, pobreza, 
entre outros. Podemos, a partir dessa ciência, analisar e buscar soluções para 
os desafios do cotidiano de nossa moderna sociedade.

O presente material tem a finalidade de contribuir para que você tenha 
a possibilidade de conhecer os estudos, conceitos e teorias sociológicas, 
na intenção de proporcionar uma visão crítica e reflexiva sobre as reali-
dades sociais. São sete temas de estudos desenvolvidos neste caderno de 
conteúdo e atividades: o processo histórico da formação da Sociologia como 
ciência; a Abordagem funcionalista e sistêmica: Durkheim e Parsons; a Teoria 
Compreensiva de Weber; no quarto tema: a crítica marxista e as necessidades 
sociais; o pensamento sociológico de Bourdieu e Foucault; o pensamento socio-
lógico de Giddens no contexto da globalização e, no sétimo, o pensamento 
sociológico de Bauman e as implicações da pós-modernidade.

Um ótimo estudo.

Prof. João Nunes 

Profª. Holda Coutinho
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EMENTA

As matrizes clássicas do pensamento sociológico e as rupturas ocorridas 
no século XIX: ciência, tecnologia e capitalismo. A Ciência Sociológica foca-
lizada no homem, sociedade, valores e história. O fato social em Durkheim, 
a Teoria Compreensiva de Max Weber, a crítica marxista e as necessidades 
sociais. Matrizes da Sociologia Contemporânea com focalização em Anthony 
Gidens e Zygmunt Bauman.

OBJETIVOS

Compreender o contexto do surgimento da Sociologia e sua impor-
tância para a análise das sociedades.

Conhecer os conceitos e as teorias sociológicas para análise dos fenô-
menos sociais e as implicações para formação do Assistente Social.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A formação do Pensamento Sociológico: Comte e o Positivismo

Os clássicos da Sociologia e suas diferentes abordagens: Durkheim, 
Weber e K. Marx

Bourdieu, Foucault e a análise do poder

Os clássicos contemporâneos: Giddens, Bauman e a análise da globa-
lização e da pós-modernidade
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Objetivos

Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de:

entender criticamente o processo histórico-social da formação da 

Sociologia;

identificar as bases teóricas do Positivismo para a criação da Sociologia 

como ciência.

Pré-requisitos

Você poderá fazer uma revisão dos conhecimentos históricos adquiridos 

no ensino médio sobre a formação das sociedades européias nos períodos da 

Idade Média, Renascimento e Idade Moderna. Sugerimos também a leitura do 

livro de Leo Huberman História da Riqueza do Homem que analisa esse tema 

e descreve a situação social dos segmentos sociais de baixa renda. Essa leitura 

será importante para que você tenha mais conhecimentos acerca dos princi-

pais acontecimentos que, ao longo da história, proporcionaram uma conjun-

tura favorável à formação da Sociologia como ciência. 

Introdução

A presente aula diz respeito à formação histórica do pensamento socioló-

gico. Você vai conhecer os primeiros passos para a formação da Sociologia, 

sua origem e uma breve viagem histórica na Idade Moderna (séculos XV - XVIII) 

para conhecer os principais fatores que contribuíram para o surgimento da 

Sociologia no século XVIII, entre os quais – as Revoluções Industrial e Francesa, 

com amplo significado para as transformações políticas, econômicas, tecnoló-

gicas, culturais e sociais na Europa, EUA, com destaque para o contexto da 

Revolução Industrial e a consolidação do Capitalismo. 

Aula 1
A formação do Pensamento 

Sociológico: Comte e o Positivismo
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A era moderna é marcada pelo paradigma das ciências experimentais, 

que se tornam referência para as novas ciências humanas, como a Psicologia e 

a Sociologia, entre outras. Você vai perceber que a Sociologia, assim como as 

várias ciências, não nasceu por acaso, mas é fruto de todo um contexto social, 

histórico, político, cultural e ideológico.

1.1 Contexto histórico da Sociologia 

a) O surgimento da Sociologia

A princípio, podemos iniciar essa aula indagando: o que é Sociologia? 

Como surgiu? Quais os acontecimentos que possibilitaram sua origem? Quem 

é o autor dessa palavra? Sociologia é um termo híbrido formado a partir de 

duas línguas: do latim socio com idéia de social, e do grego logos (razão), 

que exprime a idéia de “palavra” ou “estudo”. O termo Sociologia significa, 

portanto, “estudo do social” ou “estudo da sociedade”.

Essa palavra foi criada em 1839 por Auguste Comte, filósofo francês, 

considerado o “pai da Sociologia”. Comte achava que a Sociologia deveria 

ensinar os homens a aceitar a ordem existente. Mais à frente, entenderemos o 

porquê dessa idéia comteana.

Tendo agora conhecido a origem da palavra Sociologia, vamos, neste 

momento, ver alguns acontecimentos históricos que marcaram o surgimento 

da Sociologia. A origem dessa ciência ocorreu num contexto histórico especí-

fico, que coincide com os derradeiros momentos da desagregação da socie-

dade feudal, bem como da consolidação da civilização capitalista. Assim a 

Sociologia, como “ciência da sociedade”, não surgiu de repente, nem resultou 

das idéias de um único autor, mas é, de acordo com Tomazi (2000), fruto de 

toda uma forma de conhecer e de pensar a natureza e a sociedade, que se 

desenvolveu a partir do século XIV quando ocorreram transformações significa-

tivas como o fim do Feudalismo e a ascensão do Capitalismo.

O mundo europeu ocidental começou a sofrer transformações substantivas 

do ponto de vista econômico, político, cultural, científico, artístico, social e 

ideológico, a partir do século XIV.

Do ponto de vista econômico, a expansão do comércio além-mar, afora 

das fronteiras da Europa ocidental, pelos italianos (séculos XIV-XV), pelos portu-

gueses, espanhóis, ingleses e holandeses (a partir do século XVI), favoreceu o 

crescimento das principais cidades européias, o enriquecimento de um novo 
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Renascimento: Este período representou um grande marco para o surgimento da 
Sociologia. O Renascimento europeu tem seus primórdios no século XIV. Representa um 
movimento de crítica e oposição ao longo reinado da Igreja. Do ponto de vista intelec-
tual, busca as fontes de inspiração na cultura greco-romana. Esse movimento vai gerar 
condições para novos movimentos intelectuais como o Iluminismo (sécs. XVII e XVIII), a 
revolução política francesa, a industrial inglesa e o desenvolvimento do capitalismo.

grupo de comerciantes, atraiu os camponeses e servos dos feudos para as 
cidades e o conseqüente processo de desmoronamento do poder dos senhores 
feudais, que detinham até então o poder econômico, político e ideológico, 
juntamente com os poderes religiosos da Igreja Católica.

Nesse período conhecido como Renascimento, considerado pelos estu-
diosos como uma fase de transição para a Idade Moderna, os conhecimentos 
produzidos começam a descolar-se do poder religioso. A razão, em substi-
tuição à fé, é o instrumento de investigação dos cientistas, dos intelectuais, 
da literatura e da arte. Há um retorno aos valores do mundo antigo grego: 
renascer para o homem e para a razão.

A valorização do homem como centro das preocupações e das decisões 
cria condições para o desenvolvimento das ciências teóricas e experimentais, 
não sem conflitos com a ideologia católica da época, paradigma dogmático e 
controlador dos saberes produzidos. Com Galileu Galilei (1564-1642), a terra 
gira em torno de seu próprio eixo e do sol, não mais é o centro do universo. 
Na política, o italiano Maquiavel (1469-1527) funda a Ciência Política, com 
pressupostos que anunciam a separação entre os poderes político e religioso.

No campo religioso, Martinho Lutero introduz a Reforma Protestante, 
enfrenta a autoridade papal e a estrutura da Igreja. Propicia uma tendência 
que contribuiu de modo significativo para a valorização do conhecimento 
racional, em contraposição à revelação, ao defender e permitir a livre leitura 
das Escrituras Sagradas, em confronto com o monopólio do clero na interpre-
tação baseada na fé e nos dogmas.

Os artistas renascentistas, célebres por suas obras de arte, utilizam-se do 
seu gênio criador e inventivo e das técnicas das ciências experimentais, como 
Leonardo da Vinci, Miguelangelo, entre outros. A maior socialização do conhe-
cimento junto a parcelas de segmentos sociais torna-se possível pela invenção 
da imprensa com caracteres por Gutenberg.

Re im to Este íodo

Pensando sobre o assunto
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Esse processo de transformação, em alguns países da Europa ocidental, 

traz como conseqüência a mudança de paradigma econômico, político, 

cultural, científico, tecnológico, que irá culminar, no final do século XVIII, 

com as conhecidas revoluções – industrial, na Inglaterra, e política, na 

França e nos Estados Unidos. Um novo modo de produção é gerado das 

entranhas do modo de produção feudal, o capitalismo, e novas luzes polí-

ticas emergem com os ideais democráticos defendidos pelos intelectuais 

“iluministas” franceses e também pelos líderes dos EUA. Conforme Costa 

(1997, p. 36),

a legislação americana, instituindo a divisão do Estado nos três 
poderes e estabelecendo mecanismos para garantir a eleição 
legítima dos governantes e os direitos do cidadão, pôs em 
prática os ideais políticos liberais e democráticos modernos. Os 
Estados Unidos da América constituíram a primeira república 
liberal democrática burguesa.

Instaura-se a era ideológica da primazia do indivíduo sobre o coletivo, o 

conhecimento leigo desvinculado da religião, a excelência do conhecimento 

racional para todas as áreas do conhecimento, sendo a ciência a fonte que irá 

permitir a resolução dos problemas da humanidade.

No âmbito da nossa análise, para você compreender o surgimento da 

Sociologia como ciência no século XIX, é importante perceber que, nesse 

contexto histórico social, as ciências teóricas e experimentais desenvolvidas nos 

séculos XVII, XVIII e XIX inspiraram os pensadores da área humana a analisar 

as questões sociais, econômicas, políticas, educacionais, psicológicas, tendo 

como evidência o enfoque científico. 

1.2 A consolidação do capitalismo no século XIX e as análises 

sociais do período

A associação da ciência à técnica gerou descobertas que propiciaram o 

aumento da produtividade nas fábricas, tais como o uso de novas alternativas 

energéticas, desde a energia a vapor, a energia hidráulica, até chegar ao uso 

de combustíveis fósseis, como o petróleo, já no final do século XIX. Registra-se, 

ainda, o aperfeiçoamento das máquinas de produção, o crescimento das 

fábricas, a ampliação do leque de produtos industriais, a melhoria dos meios 

de transporte terrestre, marítimo e fluvial, o aumento do comércio interno e 

externo entre países produtores industriais, no caso Inglaterra, e países forne-

cedores de matéria-prima.
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Auguste Comte nasceu em Montpellier, França, de uma família católica e monarquista. 
Viveu a infância na França napoleônica. Estudou no colégio de sua cidade e depois 
em Paris, na Escola politécnica. Tornou-se discípulo de Saint- Simon, de quem sofreu 
enorme influência. Devotou seus estudos à Filosofia Positivista, considerada por ele 

Enquanto na Idade Média o sagrado era a base e o norte para todo tipo 
de conhecimento, no século XIX esse caráter de sagrado passa a pertencer à 
ciência: a crença generalizada de que os conhecimentos científicos poderiam 
descobrir e apontar aos homens o caminho em direção à verdade. Essa crença 
é generalizada a partir dos meados do século XIX até as primeiras décadas 
do século XX.

Simultaneamente, crescem a concentração da renda e a exploração dos 
trabalhadores pelos patrões. Os conflitos e lutas reivindicatórias dos traba-
lhadores por melhorias salariais e condições de trabalho surgem tanto na 
Inglaterra como nos EUA, palco de desigualdades sociais, pobreza, precárias 
condições de moradia, saúde, educação.

Os reflexos da Revolução Francesa fizeram com que os pensadores da 
época externassem suas opiniões acerca da ação revolucionária, entre esses 
pensadores, destacam-se Aléxis de Tocqueville, Durkheim, Saint Simon.

A revolução resultou para a sociedade uma “anarquia”, “perturbação”, 
“crise”, “desordem”. Para tanto, a tarefa a que esses pensadores se propõem 
é a de racionalizar a nova ordem, encontrando soluções para o Estado de 
desorganização então existente. E, segundo esses pensadores, para obter o 
restabelecimento da “paz e ordem”, seria necessário conhecer as leis que 
regem os fatos sociais, instituindo, portanto, uma ciência da sociedade. A 
formação da primeira escola científica do pensamento sociológico deve-se ao 
francês Augusto Comte, considerado o pai da Sociologia.

1.3 Augusto Comte: a Abordagem Positivista – uma primeira forma 

do pensamento social 

O francês Auguste Comte (1798-1857), para elaborar sua teoria, foi 
influenciado pelos evolucionistas da biologia (Spencer e Darwin) e pela 
concepção, veiculada na modernidade, de um progresso econômico contínuo 
e linear. Idéia defendida pelos liberais.

Au st Comt Mo

Saiba mais
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Positivismo: corrente teórica criada por Auguste Comte, que visa a estudar a socie-
dade cientificamente, com base nas ciências naturais como química, biologia, física 
e astronomia.

O Positivismo é uma forma metódica, lógica, racional em que o indivíduo 
busca resolver suas necessidades sociais, políticas, culturais, econômicas, 
tecnológicas e até religiosas, a partir dos fatos concretos, com base na análise 
experimental, objetiva.

Segundo Comte, a sociedade, inexoravelmente, caminhou do estágio primi-
tivo ao industrial-tecnológico. Nesta última fase, somente a ciência será capaz de 
responder ou de atender às novas demandas de uma sociedade cada vez mais 
complexa, não mais os estágios anteriores, o religioso e o filosófico-metafísico.

a) Ordem e progresso – parâmetros do Positivismo

Segundo a filosofia política de Comte, a 
história da humanidade passa por três 
estágios: um teológico, outro metafísico e, 
finalmente, o positivo. Este último repre-
sentava o coroamento do progresso da 
humanidade.

is da ci

Saiba mais

como uma religião da qual era o pregador. Sobre as ciências, distinguia as abstratas 
das concretas, sendo que a ciência mais complexa e profunda seria a Sociologia, 
ciência que batizou na sua obra Curso de Filosofia Positiva, em seis volumes, publi-
cada entre 1830 e 1842. Alem desta, publicou Discurso Sobre o Espírito Positivo, 
Discursos sobre o conjunto do Positivismo, sistema de política positiva, Catecismo 
positivista e a Síntese subjetiva. Morreu em Paris (COSTA, 1987, p. 42)

O Positivismo encara o progresso como uma Lei, pois tudo na sociedade 

surge da forma mais simples até chegar à mais complexa. Na lógica dessa 

teoria, os termos Ordem e Progresso seguem o seguinte argumento: se há 

progresso, o mesmo não ocorre de tal forma que não haja o seu oposto. Nesse 

processo, tem-se aquilo que permanece (ou que é duradouro), que é estático, 

e aquilo que está em movimento, isto é, dinâmico.
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Esses dois elementos fazem parte da Teoria Positivista, na sua maneira de 
perceber e explicar a sociedade:

estático: as instituições sociais como a família, a religião, o Estado, 
a Educação, a economia, as quais são fundamentais para manter a 
sociedade equilibrada, isto é, ordenada;

dinâmico: é tudo aquilo que se modifica constantemente ou freqüen-
temente – o que pode ser compreendido tudo aquilo da parte das 
relações sociais, das mudanças e transformações que englobam a 
sociedade. A sociedade industrial, por exemplo, é fruto das mudanças 
provocadas ao longo do tempo. Conforme Ferreira (2003, p. 38), “a 
dinâmica, por seu lado, deveria voltar seu interesse para o progresso 
evolutivo da sociedade, objetivando determinar suas leis e seu percurso 
sucessivo e inalterável”, influência da biologia que busca analisar o 
fenômeno da vida sob a ótica da evolução linear.

Essa idéia de Estática e de Dinâmica está também diretamente relacionada 
à física de Newton (1643-1727), cientista cuja teoria torna-se paradigma da 
modernidade até o início do século XX, para o desenvolvimento das ciências 
naturais e humanas.

A evolução da sociedade, segundo Comte, nos estágios: teológico, meta-
físico e cientifico, é uma lei natural, mas não prescindia da necessidade de 
manutenção da ordem: no campo estático está a garantia do equilíbrio, mesmo 
sabendo-se da mudança em seu devido tempo e em sua devida ordem.

Para uma melhor compreensão desse pensamento positivista, recorreremos 
a uma comparação, considerando uma turma escolar de algum curso: o que 
seria estático e o que seria dinâmico?

Digamos que seria estática a instituição escolar, as matérias, as disciplinas 
da turma; o elemento dinâmico, o contexto em que acontecem as aulas, o 
conhecimento adquirido por cada aluno e todas as mudanças que se dão ao 
longo do curso: os elementos estáticos favorecem a percepção do que faz 
a turma; em relação aos dinâmicos, as mudanças podem ser individuais ou 
coletivas. Dependendo da magnitude das mudanças, quando atingem a totali-
dade, temos uma transformação profunda que, se comparada ao microcampo, 
que é a turma, tem-se uma Revolução.

O pensamento positivista nasceu em função da necessidade de responder 
objetivamente às demandas trazidas com a nova ordem industrial-capitalista. 
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Status quo: é uma expressão latina (in statu quo ante) que designa o estado atual das 
coisas, seja em que momento for. Emprega-se esta expressão, geralmente, para definir o 
estado de coisas ou situações: “manter o statu quo”, “defender o statu quo” (WIKIPEDIA. 
Disponível em: <http://www.wikipedia.com.br>. Acesso em: 26 nov. 2007).

Quais as vantagens desse sistema de pensamento que influencia até hoje o mundo? 
Quais as conseqüências do Positivismo para a sociedade?

A preocupação central de Comte era em como manter essa nova ordem sem 
que a humanidade perdesse o rumo das coisas, isto é, sem que o individua-
lismo colocasse em risco a própria existência social. É uma filosofia conser-
vadora, que na época será justificada para manter o equilíbrio da sociedade 
capitalista, abalada pelos conflitos sociais já descritos anteriormente.

uencia até hoje o mundo?

Pensando sobre o assunto

O Positivismo, segundo cientistas sociais das correntes com influências 
marxistas, é conservador, determinista e autoritário, não considera as contradi-
ções sociais geradas pelo sistema capitalista. Em nome da ordem e do progresso, 
tais contradições são interpretadas pelos positivistas como desvio e devem ser 
corrigidas por meio de medidas necessárias à manutenção do status quo.

desi tado tual d

Saiba mais

b) Influências positivistas

As bases teóricas do Positivismo, elaboradas por Comte, deram origem 
a outras correntes de pensamento sociológico – funcionalista no século XIX 
(Durkheim), sistêmica no século XX (Parsons) – com ampla aplicabilidade nas 
ciências sociais, organizações, educação, entre outras. As pesquisas ditas 
objetivas, pautadas na estatística e quantificação dos dados, ganham força 
no século XX. Medir os comportamentos individuais e sociais, e as inteligên-
cias, constitui um dos métodos prioritários dessa corrente para diagnosticar 
problemas. A objetividade pretendida com base na razão instrumental é a 
referência paradigmática e pragmática para a maior produtividade de bens 
materiais, simbólicos – culturais e educacionais.

Na área de saúde, temos no exemplo do filme O Óleo de Lorenzo, o 
confronto entre os pais desse menino (vítima de uma doença degenerativa 



AULA 1 • TEORIAS SOCIOLÓGICAS

UNITINS • SERVIÇO SOCIAL • 1º PERÍODO 109

conhecida como adrenoleucodistrofia) de um lado, e os médicos que se 
baseiam nas pesquisas realizadas até então, cujos resultados não garantiam 
a cura da doença, por outro. Os médicos não conheciam alternativas e pren-
diam-se aos parâmetros terapêuticos conhecidos. Para os pais do menino, não 
havia outra alternativa a não ser lutar, procurando meios para encontrar a cura 
da doença. Essa História se tornou bastante conhecida pela capacidade com 
que os pais do Lorenzo conseguiram enfrentar o problema, utilizando métodos 
de pesquisa experimentais, paralelamente à orientação dos médicos. A partir 
de então, as crianças diagnosticadas no início da doença podem ser curadas 
com o óleo descoberto pelos seus pais.

Do ponto de vista do atendimento às questões sociais como violência, 
conflitos, movimentos reivindicatórios, a abordagem positivista, sob o lema 
da ordem e progresso, considera essas questões como desvios que devem ser 
corrigidos em função do equilíbrio e da ordem social.

A influência positivista no Brasil se fez presente desde a Proclamação da 
República (1889), cujo ideário é expresso na nossa bandeira com o lema 
ORDEM E PROGRESSO. Na Política, a postura positivista é empregada pelos 
regimes políticos, inclusive nas ditaduras. Por exemplo: em nome da ORDEM, 
os militares, no Brasil a partir de 1964, perseguiam, torturaram, mataram 
e fizeram desaparecer várias pessoas ligadas aos movimentos sociais de 
esquerda, encaradas como subversivas e perigosas.

Na sociedade e na empresas em geral, o Positivismo se faz presente pela 
utilização de métodos racionais, técnicas e instrumentos para quantificar dados e 
informações em nome da produtividade, eficiência e eficácia dos resultados preten-
didos. Na atualidade, entretanto, novas abordagens são adotadas, com ênfase 
na teoria das inteligências múltiplas e a valorização da emoção e afetividade 
para maior efetividade das ações humanas em suas múltiplas manifestações.

Percebe-se como o Positivismo se torna uma forma de estudar a realidade 
social com vistas à objetividade. Esse modelo de estudo e de análise socioló-
gica segue uma lógica voltada para a industrialização e a racionalidade. Foi 
assim que a Sociologia surgiu e, aos poucos, foi se desenvolvendo.

Síntese da aula

Nesta aula, você viu o contexto histórico do surgimento da Sociologia, 
e também os aspectos que contribuíram para a consolidação do sistema 
capitalista e seus reflexos na sociedade atual. Outro eixo temático visto foi 
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o pensamento positivista de Augusto Comte e sua importância na formação 
da Sociologia. A partir de então, pôde perceber que o Positivismo apresenta 
a preocupação central na objetividade cientifica. Para isso, tomou por base 
metodológica as ciências naturais, pois Comte defendia a neutralidade cienti-
fica e percebia a sociedade numa visão linear, considerando mais evoluídas 
aquelas que alcançaram a industrialização.

Atividades 

1. Redija um texto dissertativo, de 30 linhas, sobre a Sociologia e sua impor-
tância para a sociedade. Explique como essa ciência tem dado sua contri-
buição para o estudo das questões sociais.

2. A Sociologia é uma ciência que surgiu num contexto histórico específico. 
Isto significa que ela não se constituiu de repente, nem é fruto das idéias 
de um único autor. Podemos afirmar que:

a) o surgimento da Sociologia coincide com o fim do Feudalismo e a 
ascensão do Capitalismo;

b) a Sociologia, como “ciência da sociedade”, é resultado do pensa-
mento de Maquiavel;

c) o mundo europeu, na época do surgimento da Sociologia, não passava 
por transformações históricas significativas ou importantes;

d) a Sociologia não é uma ciência que se ocupa em conhecer e pensar 
os fenômenos sociais.

3. Aponte vantagens e desvantagens do Positivismo enquanto paradigma das 
pesquisas e práticas sociais. Justifique sua resposta.

4. Vimos que o Capitalismo consolidou-se como organização social aliando 
ciência e técnica que, juntas, geraram grandes descobertas, favorecendo 
o aumento da produção, o progresso urbano e, conseqüentemente, a 
exploração do trabalho humano, de uma forma nunca vista em tempos 
anteriores. Muitos conflitos e lutas surgem neste novo contexto criando um 
ambiente de perturbação, crise e desordem. De acordo com o texto ante-
rior, marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.

( ) Os fundadores da Sociologia assumem a tarefa de estabilizar a nova 
ordem capitalista.

( ) Auguste Comte, o “pai da Sociologia”, afirmava que a ciência da 
sociedade deveria ensinar os homens a aceitar a ordem existente, 
deixando de lado sua negação.
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( ) Como a sociedade capitalista surgiu de forma organizada, isto é, sem 
grandes conflitos, os pensadores da época não se preocuparam em 
analisar as questões sociais.

( ) A Sociologia surge com o objetivo inicial de estabelecer as leis imutá-
veis da vida social para criar normas e regras de conduta para a vida 
em sociedade. 

A seqüência correta é:

a) V, V, F, V

b) V, F, V, F

c) F, F, V, V

d) V, V, F, F

Comentário das atividades

Para a realização dessas atividades, é importante fazer a releitura desta 
aula, além de pesquisar em livros e na internet sobre os temas correspondentes. 
Veja a seguir seu nível de estudo, verificando as respostas das atividades. 

A atividade 1 diz respeito à importância e contribuição da Sociologia para 
a sociedade. Desse modo, você deve ter produzido um texto evidenciando os 
vários momentos históricos na formação dessa ciência, além de enfocar como ela 
pôde contribuir positivamente na vida social do individuo. A fonte indicada para 
realizar esta atividade foi Cristina Costa (veja os dados nas referências a seguir).

Na atividade 2, se você respondeu a alternativa (a), acertou, pois o surgi-
mento da Sociologia deu-se num contexto histórico específico: com o apogeu do 
Feudalismo e a ascensão do Capitalismo. A alternativa (b) está errada porque 
quem criou e é considerado “pai da Sociologia” é o Auguste Comte, conforme 
você viu no conteúdo desta aula, Maquiavel é reconhecido como fundador do 
pensamento e da Ciência Política. Na opção (c) o erro se encontra quando se 
afirma que não ocorriam transformações no mundo europeu, quando na verdade 
as mudanças ocorriam gradativamente, a alternativa (d) está errada porque a 
Sociologia é a ciência da sociedade e, nesta, ocorrem os fenômenos sociais. 

Na atividade 3, você deve ter explicado que o Positivismo, enquanto 
corrente teórica criada por Auguste Comte, teve suas vantagens e desvan-
tagens. Portanto, com base nesta aula, em livros e sítios da internet, você 
identificou os pontos positivos e negativos dessa corrente, bem como sua contri-
buição e conseqüências para as pessoas nas relações sociais.
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Na atividade 4, que aborda a consolidação do Capitalismo como orga-
nização social, se você respondeu a opção (a) respondeu corretamente, 
pois, se fizermos uma análise das assertivas veremos que as duas primeiras 
estão corretas, pois assinalam que os fundadores da Sociologia têm idéia 
de organizar a sociedade, ou seja, tirá-la do caos, do desequilíbrio em que 
se encontrava e Comte, como positivista, defendia que esta ciência deveria 
ensinar os homens a aceitar a ordem existente. A terceira assertiva está 
errada porque, primeiro a sociedade capitalista não surgiu de forma organi-
zada e, segundo, os pensadores da época, pelo contrario, se preocuparam 
com o caos e os conflitos que ocorriam, principalmente, durante e depois da 
Revolução Industrial. 

Ao responder às atividades propostas, você atingiu os objetivos desta aula 
de entender criticamente o processo histórico-social da formação da Sociologia 
e identificar as bases teóricas do Positivismo para a criação da Sociologia 
como ciência.
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Na próxima aula

Na aula seguinte, você irá conhecer as abordagens sistêmica e funciona-
lista nas concepções de Talcott Parsons e Émile Durkheim. Nestas concepções 
são evidenciados os conceitos basicos desses teóricos, bem como a influência 
e contribuição dessas teorias para os dias atuais nas relações sociais.
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Objetivos

Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de:

identificar os conceitos básicos das abordagens funcionalista e sistê-

mica a partir das concepções de Durkheim e Parsons;

verificar a importância das abordagens sistêmica e funcionalista e sua 

influência nas teorias e práticas sociais.

Pré-requisitos

É importante que você reveja a aula anterior sobre métodos de pesquisa, 

especialmente na parte que trata do funcionalismo. Ao retomar os temas abor-

dados nesta aula, você terá maior possibilidade de assimilar o conteúdo desta 

nova aula, uma vez que a partir do funcionalismo é que Parsons estabelece 

seus estudos sobre a sociedade moderna.

Introdução

Nesta aula, você vai estudar a Abordagem Funcionalista de Émile 

Durkheim, a Abordagem Sistêmica de Parsons e os conceitos e idéias centrais 

desses teóricos da Sociologia. 

2.1 Émile Durkheim e o fato social

Émile Durkheim foi o primeiro professor universitário de Sociologia, um dos 

pensadores que mais contribuíram para a consolidação dessa ciência empí-

rica e disciplina acadêmica. De acordo com Quintaneiro (1995, p. 17), a 

Sociologia, segundo Durkheim, é a “ciência das instituições, da sua gênese 

e do seu funcionamento”, ou seja, de “toda a crença, todo o comportamento 

instituído pela coletividade”.

Aula 2
Abordagem Funcionalista e 

Sistêmica: Durkheim e Parsons 
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Émile Durkheim (1858-1917) nasceu em Epinal na Alsácia, descendente de uma família 
de rabinos. Iniciou seus estudos filosóficos na Escola superior de Paris, indo depois para 
a Alemanha. Suas principais obras foram: Da divisão do trabalho social, As regras 
do método sociológico, O suicídio, Formas elementares da vida religiosa, Educação e 
Sociologia, Sociologia e filosofia e Lições de Sociologia (COSTA, 1987, p. 51). 

de de de  f íl

Saiba mais
 

a) Fato social – objeto da Sociologia

Os fatos sociais constituem o objeto próprio da Sociologia enquanto ciência 

autônoma. Os fenômenos que Durkheim denomina fatos sociais compreendem 

“toda maneira de agir fixa ou não, susceptível de exercer sobre o indivíduo 

uma coerção exterior; têm existência própria, independente das manifestações 

individuais das pessoas” (QUINTANEIRO, 2001).

b) Características

Na perspectiva da análise durkheimiana, os fatos sociais são o objeto 

central da Sociologia e possuem três características básicas: 

1. Exterioridade: isto é, aquilo que está fora do indivíduo;

2. Coercitividade: aquilo que exerce pressão sobre o indivíduo;

3. Generalidade: (universalidade), que pode ser percebido em qualquer 

lugar.

Se tomarmos como exemplo o fato de todos nós usarmos roupas, isso é 

resultado da pressão social: se fizermos o contrário, logo seremos punidos pelo 

grupo social que nos rodeia.

A exterioridade: por exemplo, quando nascemos a sociedade está orga-

nizada com suas instituições e respectivos valores, como a religião, a justiça, 

a família, os costumes, etc. Para Durkheim, a sociedade independe de nós, 

individualmente, para existir.

Quanto à objetividade, os fatos sociais devem ser vistos a partir de suas 

características, em qualquer lugar, por exemplo, se falamos de pobreza, em 

qualquer lugar do mundo podemos encontrar elementos que caracterizam tal 

fato. Como essa constatação ocorre de forma regular em diferentes sociedades, 

podemos estudá-la como fato social, cientificamente.
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2.2 Conceito de sociedade

A sociedade é mais do que a soma dos indivíduos vivos que a compõem: 
é uma síntese que não se encontra em cada um desses elementos, assim como 
os diferentes aspectos da vida não se acham decompostos nos átomos contidos 
na célula: a vida está no todo e não nas partes.

Durkheim procura mostrar que a mentalidade do grupo não é a mesma 
que a dos indivíduos; que os estados de consciência coletiva são distintos dos 
estados de consciência individual. Os fenômenos que constituem a sociedade 
têm sua sede na coletividade e não em cada um dos seus membros.

Os fatos sociais são formados pelas representações coletivas, isto é, a 
forma como as pessoas percebem o mundo a sua volta, por meio de suas 
lendas, mitos, concepções religiosas, crenças morais, etc.

Certos fatos sociais estão menos consolidados: são as chamadas maneiras 

de agir. É o caso das correntes sociais, dos movimentos coletivos, das correntes 
de opinião, segundo as épocas e os países. A estatística é uma ferramenta funda-
mental para análise dos fatos sociais como casamento, suicídio, natalidade.

Outros fatos têm uma forma já cristalizada, constituem as maneiras de ser 
sociais como as regras jurídicas, morais, dogmas religiosos, sistemas finan-
ceiros, o sentido das vias de comunicação, a forma das nossas casas, nosso 
vestuário, nossa linguagem escrita. As maneiras de ser coletivas são de ordem 
anatômica ou morfológica, ou seja, são fixas, enquanto os modos de agir são 
de ordem fisiológica, isto é, não fixos ou que mudam lentamente.

a) Sobre o normal e o patológico

Para Durkheim, a sociedade pode ser analisada também considerando 
os conceitos normal e patológico. Na visão desse clássico, normal é o que 
acontece na maioria da sociedade e é aceito por esta, enquanto que pato-

lógico é o estágio da sociedade em que os problemas afetam a sua maioria 
e tendem a destruí-la, devido à inexistência ou indiferença dos membros 
da sociedade quanto às regras estabelecidas. Por exemplo: a violência 
urbana, no Brasil, vem sendo banalizada pela população, que passa a 
considerá-la normal.

Durkheim, citado por Costa (1987, p. 56), afirma: “Um fato social 
não pode, pois, ser chamado de normal para uma espécie social deter-
minada senão em relação com uma fase igualmente determinada, de seu 
desenvolvimento”. 
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b) Solidariedade

Durkheim considera que a sociedade existe por causa da solidariedade 
entre os indivíduos. Os laços que unem cada elemento ao grupo constituem a 
solidariedade, que pode ser de dois tipos: 

Mecânica: quando “liga diretamente o indivíduo à sociedade, sem nenhum 
intermediário”, constituindo-se de um conjunto mais ou menos organizado 
de crenças e sentimentos comuns a todos os membros do grupo: é o 
chamado tipo coletivo. A condensação da sociedade, ao multiplicar as 
relações inter-sociais, leva ao progresso da divisão do trabalho;

Orgânica: à medida que se acentua a divisão do trabalho social mecâ-
nico, institui-se também o processo de individualização. Os membros 
são, então, solidários porque têm uma esfera própria de ação, uma 
tarefa e, além disso, cada um dos demais depende dos outros que 
compõem a sociedade. A função da divisão do trabalho é, enfim, a 
de integrar o corpo social, assegurar-lhe a unidade. 

c) A questão do método

Ao procurar conhecer a vida social, uma das preocupações de Durkheim era 
avaliar qual método permitiria fazê-lo de maneira científica, superando as defici-
ências do senso comum. Sua conclusão foi de que, em busca da objetividade, ele 
deveria assemelhar-se ao adotado pelas ciências naturais. Durkheim estabelece 
regras para que os sociólogos procedam à observação dos fatos sociais. 

A mais fundamental é considerá-los como coisas, e seus princípios são: afastar 
sistematicamente as pré-noções; definir previamente as coisas de que trata por 
meio de caracteres exteriores que lhes são comuns; considerá-las independente-
mente de suas manifestações individuais, da maneira mais objetiva possível.

Analisar os fatos sociais como “coisas” é tomá-los como uma realidade 
externa. Como tal realidade era desconhecida, vinha sendo tomada pelo inves-
tigador como imediatamente transparente ao espírito. Com isso, o pesquisador 
não fazia mais do que expressar suas pré-noções.

Sua metodologia, influenciada pelo Positivismo de Comte, é funcionalista: 
apóia-se na concepção sobre a sociedade como um organismo vivo, compa-
rando com os seres vivos. Comentando o pensamento desse teórico, a autora 
Cristina Costa afirma que

Durkheim se distingue dos demais positivistas, porque suas 
idéias ultrapassaram a simples reflexão filosófica e chegaram 
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a constituir um todo organizado e sistemático de pressupostos 
teóricos e metodológicos sobre a sociedade. (...) embora preo-
cupado com as leis naturais capazes de explicar a evolução da 
sociedade humana, Durkheim ateve-se também às particulari-
dades da sociedade em que vivia e aos mecanismos de coesão 
dos pequenos grupos, à formação de sentimentos comuns 
resultantes da convivência social. Distinguiu diferentes instân-
cias da vida social e seu papel na organização social, como a 
educação, a família e a religião (COSTA, 1987, p. 56-57).

Observe que a percepção de Durkheim sobre a sociedade não se volta 
exclusivamente para uma visão generalista, como propõe o Positivismo. Esse 
teórico considera as particularidades de cada grupo.

d) A visão de educação em Durkheim

Entre os temas estudados por Durkheim, 

a educação tem a função fundamental de conservação da 
sociedade: ela “tem por objeto superpor ao ser que somos 
ao nascer, individual e social, um ser inteiramente novo”. “É 
uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como 
queremos”, afirma ele, pois a “educação se impõe ao individuo 
de modo irresistível” (...) considera a divisão do trabalho um 
processo natural “nem todos somos feitos para refletir; e será 
preciso que haja sempre homens de sensibilidade e homens de 
ação” (KRUPPA, 1994, p. 55).

Nessa visão, a educação é diferenciada: uma espontânea ou informal – 
que corresponde às vivências da prática cotidiana ou saber popular; e outra 
erudita – a acadêmica ou formal, produzida pela elite intelectual.

A abordagem de Durkheim pode dificultar a compreensão das questões 
sociais de grupos e de indivíduos com vistas à realização de um diagnóstico 
para intervenção do Assistente Social.

A pretensa objetividade e neutralidade dos fatos sociais, encaradas por 
Durkheim como coisas (exteriores ao indivíduo), conduz a uma busca da regu-
laridade dos fenômenos que pode despersonalizá-los do contexto em que 
ocorrem. Por exemplo: quando afirma que devo buscar os elementos comuns 
encontrados em todas as sociedades sobre educação para a sua compreensão 
enquanto fenômeno social, não dá margem à investigação das diferenças 
educativas que ocorrem nos grupos e nos indivíduos, dos conflitos em uma 
dada sociedade.

A clássica definição de Durkheim sobre educação “transmissão de normas 
e valores das gerações mais velhas para as gerações mais novas” deixa de 
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considerar o processo histórico da busca de identidade dos indivíduos e dos 
grupos, mudando e criando novas normas e valores.

A visão de Durkheim é válida ainda hoje devido à importância da sua 
abordagem que, mesmo sendo de cunho positivista e funcionalista, tem perti-
nência para a compreensão dos processos sociais e educacionais.

Em seguida, iremos conhecer os estudos de outro teórico – Talcott Parsons, 
importante na literatura sociológica e da área da administração.

2.3 Abordagem Sistêmica em Talcott Parsons (1902-1980)

Agora você vai ver a abordagem sistêmica de Parsons e suas respectivas 
idéias que influenciaram a sociedade contemporânea. O autor desenvolve 
uma teoria da ação, defendendo a idéia de ação de sistemas, em vez de ação 
social. Dessa maneira, veja a seguir seus postulados e contribuição para as 
ciências humanas e sociais.

Você já ouviu falar em sistema? O que significa uma abordagem sistê-
mica? Como se analisa a sociedade, considerando a idéia de sistema? Por que 
é importante essa forma de análise na Sociologia?

Parsons demonstra uma abordagem conservadora, preocupado basica-
mente com o bom ordenamento da sociedade, que é vista por ele como um 
sistema. Parsons considera que as sociedades estão estruturadas com base em 
quatro sistemas: o cultural, o social, o da personalidade e o do organismo.

As idéias funcionalistas e estruturalistas foram fundamentais para o surgi-
mento de uma nova forma de analisar a sociedade: a abordagem sistêmica, 
com Talcott Parsons.

Conforme você viu anteriormente sobre o funcionalismo desenvolvido por 
Durkheim, o elemento fundamental nessa abordagem é a função. Isto é, no 
funcionalismo se percebe a sociedade formada por partes interdependentes, o 
que já nos dá a noção de sistema. Em outros termos, significa dizer que, se as 
partes são interdependentes, é porque uma coisa depende da outra.

Se você considerar, por exemplo, o corpo humano: para que seja saudável, 
é preciso que todos os órgãos estejam em perfeito funcionamento. Isso implica 
também que os sistemas que fazem parte do corpo humano funcionem bem. 
Caso contrário, o nosso corpo não resistirá a nenhuma patologia.

Foi a partir da concepção baseada na biologia, ou nas demais ciências 
naturais, que surgiu a idéia de funcionalismo. Em seguida, veio a abordagem 
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estruturalista, com Ferdinand Saussure, na lingüística e Lévi-Straaus, na Sociologia 
e na Antropologia. Segundo Galliano (1981, p. 173),

Parsons é certamente o mais importante representante contem-
porâneo do estrutural-funcionalismo. Sua teoria representa uma 
síntese brilhante das contribuições clássicas dos modelos orgâ-
nico, semi-evolucionista e de equilíbrio.

Além da influência do funcionalismo e do estruturalismo, Parsons se baseia 
ainda em outro pensador clássico da Sociologia: Max Weber. A influência 
weberiana em Parsons se faz presente no que diz respeito à idéia de ação 
social. Assim como aquele, Parsons define a ação social como uma conduta 
observável que envolve a “orientação” para algo, isto é, como uma conduta 
humana dotada de significado para o agente, conforme afirma Galliano (1981, 
p. 173). A diferença é que, segundo Parsons, os sistemas sociais também 
agem, enquanto que, para Weber, quem age, em última análise, é o indivíduo 
(GALLIANO,1981).

No modelo sistêmico parsoniano, assim com faz Weber em relação ao 
individuo, Parsons vê em cada sistema social concreto a presença simultânea 
de um sistema de personalidade. Tais idéias se encaixam muito bem no campo 
da psicologia. A ação social, por sua vez, é um dos elementos centrais da 
teoria parsoniana, para desenvolver o conceito de sistema social.

A situação que envolve os seres humanos e suas interações sociais, que é 
o objeto da Sociologia para Parsons, tem o significado específico de objeto 
de orientação, de tal modo que a orientação de um ator se diferencia em 
relação aos diferentes objetos, e suas categorias que compõem uma situação 
(GALLIANO, 1981, p. 173).

Parsons, citado por Galliano (1981, p.173), afirma que os objetos que 
constituem as diferentes situações de ação humana podem ser classificados em 
três grupos:

1. objetos sociais: no caso os atores sociais;

2. objetos físicos: as coisas físicas que não reagem ao ator;

3. objetos culturais: os elementos simbólicos como idéias, crenças ou 
padrões de valores.

O esquema de análise de Parsons vê na ação humana um elemento de 
motivação. Esse teórico entende que todo ator desenvolve um sistema de 
expectativas ao longo de sua vida, o que está relacionado com uma estrutura 
de ação. Se você considerar, por exemplo, porque está fazendo esse curso, 
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perceberá que todas as suas ações são orientadas com base em expectativas. 
Veja, portanto, que Parsons apresenta um modelo bastante interessante de 
análise social, uma vez que a idéia de ação social é a de sistema, que faz com 
que todas as pessoas orientem as suas ações no seu cotidiano.

Na lógica desse autor, a existência de um sistema social exige estrutura 
que serve para orientar as ações dos indivíduos ou atores em diversas situ-
ações. Parsons, conforme Galliano (1981, p. 183), considera os seguintes 
componentes estruturais:

os papéis: que correspondem à ação desenvolvida pelo ator em relação 
a um setor de sua personalidade, pelo qual ele participa de um sistema 
social; exemplo: o papel de uma pessoa na saúde, Assistente Social, 
pai ou mãe de família, artista, etc.;

as coletividades: que se constituem pela institucionalização de deter-
minados objetos culturais, como a família, o clube, o partido político, 
a empresa, a igreja, entre outros;

as normas: que são modelos mais gerais de ação institucionalizada;

os valores: que determinam os objetivos para o sistema social em seu 
conjunto.

Percebe-se, nessa concepção parsoniana, toda uma compreensão dos 
elementos estruturais, isto é, fundamentais para a existência dos sistemas 
sociais. Aliada à idéia de estrutura, Parsons considera também a função como 
elemento fundamental para compreensão dos sistemas sociais. As funções são 
os modos organizados pelos quais se dá a adaptação.

O esquema a seguir, apresentado por Galliano (1981, p. 183) nos mostra 
como se pode perceber a hierarquia dos componentes estruturais e das funções.

Hierarquia dos componentes estruturais e das funções

COMPONENTES 
ESTRUTURAIS

FUNÇÕES

+ informação è

+ energia è

Valores
Normas

Coletividades
Papéis

Estabilidade normativa
Integração

Prosseguimento
Adaptação

Os valores correspondem à função de estabilidade normativa; as normas 
à função de integração; as coletividades, à função de prosseguimento de fins; 
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os papéis à função de adaptação. Quanto à primeira coluna, na concepção 
de Parsons, os valores e as normas são componentes que, numa dada socie-
dade, possuem maior ou menor teor de informação; quanto à energia, Parsons 
relaciona às coletividades e aos papéis.

A princípio, o esquema parece confuso, mas, na verdade, nos dá uma 
noção do que Parsons imagina como modelo de análise da sociedade, quando 
trabalha com o estruturalismo e o funcionalismo para fundamentar sua teoria 
dos sistemas sociais. Se você considerar que faz parte de todo um sistema social 
para viver, logo compreenderá porque Parsons elaborou sua teoria sistêmica.

Perceba que, para fazer o curso de Serviço Social, você precisa levar 
em conta todo um sistema já existente na sociedade e na própria instituição 
na qual está matriculado para fazer tal curso. Por outro lado, você não faria 
nada se não tivesse toda uma história de vida, o que envolve a cultura, a 
política, a educação, os seus valores e suas idéias. Em outros termos, todo 
um sistema próprio para orientar sua ação a fim de atingir os seus objetivos. 
Os valores e as normas, tanto seus quanto da instituição onde estuda e onde 
trabalha, correspondem ao esquema parsoniano, a um maior ou menor grau 
de informação. Por outro lado, os papéis e as coletividades que correspondem 
à energia, são elementos que fazem com que você se adapte a uma determi-
nada realidade ou não.

As idéias de Parsons influenciaram principalmente as empresas e organi-
zações, estudiosos, profissionais, grupos e pessoas em geral, especialmente 
aqueles adeptos da visão positivista de sociedade. Suas idéias, embora tenham 
sido relevantes, foram alvo de duras críticas, uma vez que o seu modelo analí-
tico de sociedade não leva em conta os conflitos sociais existentes, frutos dos 
interesses de diferentes grupos sociais.

As concepções dos teóricos Durkheim e Parsons têm sido relevantes para 
uma percepção funcionalista e sistêmica da sociedade, todavia para os críticos, 
há uma valorização excessiva do equilíbrio, em detrimento dos conflitos sociais, 
o que leva a Sociologia a ser, nesse caso, uma ciência justificadora das desi-
gualdades e desequilíbrios sociais provocados pelos homens.

Síntese da aula

Nesta aula, você viu a abordagem funcionalista do pensador clássico da 
Sociologia, Émile Durkheim. Viu ainda quais as principais idéias desse teórico. 
O conceito de Fato Social foi destacado como o objeto da Sociologia na visão 
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durkheimiana. Destacamos outros conceitos como solidariedade mecânica e 

solidariedade orgânica, normal e patológico. As idéias de Durkheim partem 

da concepção Positivista de Comte; ele entende que a análise científica da 

sociedade é neutra, objetiva. Apresentamos suas concepções sobre educação 

e as críticas relativas a sua teoria. Você estudou também as principais idéias de 

Talcott Parsons. Nelas foram destacadas a abordagem sistêmica e a influência 

recebida das correntes teóricas Positivistas e Funcionalistas.

Atividades 

1. Destaque as principais idéias de Durkheim e aponte sua influência 

na Sociologia e nas ciências sociais, em um texto dissertativo de 20 

linhas.

2. A abordagem sistêmica para Parsons foi uma nova forma de analisar 

a sociedade tendo como base as idéias funcionalistas e estruturalistas. 

Segundo ele, as sociedades estão estruturadas com base nos seguintes 

sistemas: o cultural, o social, o de personalidade e o do organismo. Assim 

podemos afirmar que:

a) a educação é um mecanismo elementar de constituição dos sistemas 

sociais;

b) o sistema social exclui uma pluralidade de indivíduos que interagem 

entre si;

c) o sistema cultural tem como unidade básica de análise o significado;

d) sua visão sistêmica é dinâmica e situa-se no tempo.

3. Explique o que significa uma abordagem sistêmica, em um texto descritivo 

de, no máximo, 10 linhas. Argumente com exemplos. 

4. Segundo Durkheim, a sociedade é um organismo com estados normais e 

patológicos, isto é, saudáveis e doentios. O corpo social é semelhante ao 

corpo humano, pois se um órgão do corpo adoece, os outros órgãos se 

ressentem. De acordo com o texto, esta visão é:

Positivistaa) 

Funcionalistab) 

Deterministac) 

Socialistad) 
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Comentário das atividades

Para responder às questões, você deve ter tido como referência os conceitos 
básicos do funcionalismo e da visão sistêmica evidenciados nas teorias de 
Durkheim e Parsons nesta aula e nos textos complementares. É importante 
também que você tenha clareza sobre os principais conceitos de Parsons e de 
Durkheim e que tenha pesquisado em outras fontes como em sítios da Internet 
especializados em Sociologia. Veja a seguir seu nível de estudo, verificando 
as respostas das atividades. 

Na atividade 1, você deve ter destacado os conceitos básicos da teoria 
de Durkheim, tais como fatos sociais, solidariedade, sociedade, normal e pato-
lógico, representações coletivas e sua visão de educação, evidenciando sua 
influência na Sociologia e nas ciências sociais. 

Na atividade 2, relacionada à teoria de Parsons, se você respondeu a 
alternativa (c), acertou, pois segundo ele, as sociedades estão estruturadas 
com base nos seguintes sistemas: o cultural, o social, de personalidade e do 
organismo. Dessa maneira, o sistema cultural tem como unidade básica de 
análise o significado. As demais alternativas estão incorretas, primeiro, porque 
a letra (a) evidencia que educação é um processo amplo de aprendizado 
no cotidiano dos indivíduos e, portanto, não pode ser considerado como 
um mecanismo elementar de constituição dos sistemas sociais. Já a opção 
(b) afirma que o sistema social exclui uma pluralidade de indivíduos, pelo 
contrário, o sistema social inclui os indivíduos, e a letra (d) está da mesma 
forma errada porque Parsons estabelece sua visão sobre os sistemas, mas suas 
idéias, embora tenham sido relevantes, foram alvo de duras críticas, uma vez 
que o seu modelo analítico de sociedade não leva em conta os conflitos sociais 
existentes, frutos dos interesses de diferentes grupos sociais.

Na atividade 3, você deve ter explicado o significado da abordagem sistê-
mica. Portanto, se você respondeu que essa abordagem vê em cada sistema 
social concreto a presença simultânea de um sistema de personalidade, 
respondeu de forma correta. Reveja o texto para um entendimento melhor.

Na atividade 4, segundo a concepção de Durkheim, a sociedade é um 
organismo com estados normais e patológicos, isto é, saudáveis e doentios, 
ou seja, o corpo social é semelhante ao corpo humano. Esta concepção é, 
portanto, Funcionalista, conforme a opção (b), se você respondeu assim está 
correta. A alternativa (a) está incorreta porque a visão positivista, defendida 
por Comte vê a sociedade cientificamente, ou seja, com base nas ciências 
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naturais como a biologia, por exemplo. As opções (c) e (d) estão erradas, pois 
a visão determinista é a doutrina que afirma serem todos os acontecimentos 
humanos ocasionados por realizações anteriores e a visão socialista criada 
por Karl Marx e Frederick Engels, que defende uma sociedade justa e iguali-
tária para a humanidade. Ver mais sobre esta visão na aula 5.

Assim, ao responder às atividades propostas, você compreendeu os obje-
tivos argumentados para esta aula, que foi de identificar os conceitos básicos 
das Abordagens Funcionalista e Sistêmica a partir das concepções de Durkheim 
e Parsons e de verificar a importância das abordagens sistêmica e funciona-
lista e sua influência nas teorias e práticas sociais.
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Na próxima aula

Na aula seguinte, o clássico a ser visto é Max Weber e o tema funda-
mental de sua teoria, que é ação social. Além dele, veremos os tipos de ação 
social, o método, o tipo ideal como parâmetro para a análise sociológica, o 
capitalismo e outros temas.

Anotações
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Max Weber nasceu em Efurt (Alemanha) numa família de burgueses liberais. 

Objetivos

Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de:

conhecer os conceitos básicos de Weber;

caracterizar a ação social e sua importância para a análise da socie-
dade a partir de Weber.

Pré-requisitos

Para compreender as idéias básicas de Weber é importante que você 
reveja a aula anterior sobre Durkheim e Parsons. A abordagem desses teóricos 
servirá de base para que você possa comparar com as de Weber e perceber 
que a perspectiva weberiana se opõe à daqueles teóricos. Também é impor-
tante buscar algumas leituras realizadas em fontes específicas da própria 
Sociologia como livros didáticos, entre eles, o de Cristina Costa – Sociologia: 
uma introdução à ciência da sociedade.

Introdução

As idéias de Max Weber expressam um enfoque diferente do Positivismo 
e do Funcionalismo. Nesta aula, você vai saber os principais aspectos do 
pensamento de Max Weber, os seus conceitos básicos e sua importância para 
a análise da sociedade atual.

3.1 Max Weber (1864-1920) e a Sociologia Compreensiva

Ma Webe Ef

Saiba mais

Aula 3
A Teoria Compreensiva  

de Weber
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Weber construiu uma teoria social que parte do princípio de que a reali-
dade é múltipla e inesgotável. Encontramos, em sua obra, uma peculiar forma 
de relacionar o conceito e o empírico.

No início de sua carreira, dedicava-se aos estudos jurídicos e econômicos 
para depois tornar-se um filósofo da história e da cultura. Pode-se dizer que 
recebeu influência de Karl Marx pelo fato de ambos terem estudos voltados 
para o capitalismo ocidental.

Seus estudos estavam direcionados para os condicionamentos recíprocos 
dos fatores econômicos e culturais, diferente do condicionamento unilateral 
econômico encontrado na obra de Karl Marx.

3.2 Os conceitos fundamentais da Sociologia weberiana

a) Sociologia

Weber conceitua Sociologia como a ciência “que pretende entender, inter-
pretando, a ação social, para, dessa maneira, explicá-la causalmente em seu 
desenvolvimento e efeitos” (QUINTANEIRO, 2001).

b) Ação Social

Para Weber, a sociedade deve ser analisada a partir do indivíduo e de 
sua ação social. Mas, o que significa ação social para esse teórico? Qual a 
importância de suas idéias para a realidade do Serviço Social?

O conceito de ação social refere-se a toda ação orientada a partir do 

outro: a Sociologia baseada em Weber considera que, na maioria das vezes o 
indivíduo age em razão de outra pessoa ou de várias pessoas. Assim, percebe-
se um motivo ou significado da ação. 

Desenvolveu estudos de direito, filosofia, história e Sociologia. Iniciou a carreira de 
professor em Berlim e, em 1895, foi catedrático em Heidelberg. Manteve contato 
permanente com intelectuais de sua época, como Simmel, Sombart, Tönies e George 
Lukács. Na política, defendeu ardorosamente seus pontos de vista liberais e parlamen-
taristas e participou da comissão redatora da Constituição da República de Weimar. 
Sua maior influência nos ramos especializados da Sociologia foi no estudo das reli-
giões, estabelecendo relações entre formações políticas, e crenças religiosas. Suas 
principais obras foram: Artigos reunidos de Sociologia da religião, Artigos reunidos 
de teoria da ciência, Economia e sociedade (obras póstumas) e A ética protestante e 
o espírito do capitalismo. Morreu em Munique (COSTA, 1987, p. 62).
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As idéias de Weber se contrapõem ao Positivismo de Comte e de E. 
Durkheim. Para Weber, a sociedade deve ser analisada a partir do que ele 
chama de ação social, que consiste em todo tipo de ação que envolve pessoas 
e carrega consigo um significado, daí ser social. 

Para Weber, é social a ação cujo sentido visado subjetivamente se refere 
à ação de outros, de tal maneira que o seu sentido não seria o mesmo se - 
segundo a percepção do sujeito - os outros não agissem ou pudessem agir 
desta ou daquela maneira. Desta forma, o próprio contato entre os homens 
pode não ter caráter social. 

c) Os tipos de ação social

Weber classifica em quatro os tipos de ação social, conforme Quintaneiro 
(1995):

ação racional com relação a fins: “que utiliza as expectativas no 
comportamento tanto de objetos do mundo exterior com de outros 
homens como “condições” ou “meios” para alcançar fins próprios e 
racionalmente avaliados e perseguidos”.

Na ação racional com relação a fins, o que está em primeiro 
plano é a finalidade, isto é, atingir um determinado objetivo. Nesse 
caso, se a pessoa pretende fazer um determinado curso e coloca em 
primeiro plano isso, tudo o que faz está voltado para tal, indepen-
dente de outras coisas.

Podemos acrescentar a esse exemplo o fato de fazer um curso 
com qualidade ou sem qualidade; no caso primeiro, o estudante vai 
calcular ou racionalizar todas as suas ações de modo a atingir o obje-
tivo desejado, buscando acompanhar as aulas atentamente, fazer 
as tarefas necessárias com disciplina e precisão, pesquisar e não se 
conter apenas com as explicações dadas em sala de aula. Já quanto 
àquele que quer apenas terminar um curso para ter um diploma, sem 
se preocupar com a qualidade, tem a conduta contrária à do primeiro, 
de modo que se apresenta um indivíduo relapso, que não leva a sério 
as aulas e preocupa-se apenas com a nota;

ação racional com relação a valores: “determinada pela crença cons-
ciente no valor – ético, estético, religioso ou qualquer outra forma como 
seja interpretado – próprio e absoluto de determinada conduta, sem 
relação alguma com o resultado, ou seja, puramente em consideração 
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desse valor”. Nesse tipo de ação, o individuo atribui valor a algo, inde-
pendente do julgamento de outras pessoas, pois o que interessa, aí, é 
o fato de a pessoa considerar importante algo para a sua vida, como 
fazer um determinado curso, por exemplo;

ação afetiva: “especialmente emotiva, determinada por afetos e estados 
sentimentais atuais”. É aquela que ocorre em função dos estados de 
sentimento, positiva ou negativamente, isto é, pelo amor ou pelo ódio. 
Presentear alguém consiste num ato movido pelo sentimento, como 
gostar daquela determinada pessoa; o contrário podemos ter uma 
briga envolvendo duas pessoas, o que pode ser movido pelo ódio de 
um em relação ao outro;

ação tradicional: “determinada por um costume arraigado”. Na reali-
dade, é difícil encontrar essas ações em estado puro, o que acontece 
é uma mescla. A esse tipo de ação, pode-se pensar, por exemplo, no 
fato de um estudante de um determinado curso, como Direito, seguir a 
tradição da família de exercer a advocacia e, para não fugir à regra, 
todos os membros resolvem fazer esse curso.

A observação da vida social nos revela de imediato uma multidão de 
ações humanas, cujo próprio caráter reside exclusivamente no significado inte-
rior, ou seja, no sentido objetivo, particular, singular que possuem para os 
indivíduos que as praticam.

3.3 O método 

a) O tipo ideal como parâmetro para análise sociológica

Toda ciência engloba a “teoria-sujeito-objeto”. O autor entende que a reali-
dade é o devir e o cientista tem a preocupação de explicá-la, construindo-a a 
partir de um “quadro de pensamento”, isto é, o tipo ideal (utópico), tendo em 
vista ser este tipo ideal algo puro que não existe na realidade concreta, mas 
que permite ao estudioso organizá-lo como um parâmetro de comparação.

O método utilizado por Weber tem como caráter fundamental a subjetivi-
dade, um meio que permite buscar a diferença e/ou a singularidade de uma 
dada cultura com base na história, sem determinismos. Portanto uma tentativa 
para atingir o significado das ações concretas dos indivíduos em interação.

Para Weber, o cientista/pesquisador seleciona o que pretende conhecer a 
partir de sua própria cultura e, conseqüentemente, de seus valores e interesses, 
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organizando a realidade caótica como se apresenta ao indivíduo. Ele parte 
dos conceitos para entender o real, compreendendo-o dentro das peculiari-
dades específicas de cada sociedade. Para dar sentido lógico ao conheci-
mento produzido, afirma que: “apenas uma parte finita da infinita diversidade 
de fenômenos é significativa”.

Weber afirma que só os fenômenos de significação geral para a cultura 

são importantes para a Sociologia. No seu entender, a finalidade da ciência 
é diagnosticar um fenômeno, não apontar soluções. O fim é representação. 
O seu método é sempre no sentido de continuidade. Resolver os problemas 
sociais é uma tarefa das lideranças envolvidas no processo político de cada 
sociedade na qual o sujeito está inserido.

A racionalização é o conceito dominante da visão de mundo de Weber. É 
a noção de racionalidade que, no ocidente, fundamenta o capitalismo. A visão 
que o autor tem de ciência, dos conceitos dominação, burocracia e outros, está 
subordinada à lógica racional que impera nas práticas sociais cotidianas.

b) Sua visão sobre o capitalismo

A religião foi um dos 
temas estudados por Weber 
para explicar a sua relação 
com o capitalismo.

Weber tentou identi-
ficar o papel da religião 
e a determinação da hierar-
quia de seus valores por meio de uma dada época 
e/ou sociedade. Define o espírito do capitalismo 
como “um tipo de comportamento econômico parti-
cular”, que se caracteriza pela procura de lucros 
cada vez maiores, “graças à utilização racional, calcu-
lada e metódica dos meios de produção (recursos, capitais, 
técnicas, organização do trabalho), bem como das condições do mercado 
ou troca”.

Visto dessa forma, o capitalismo, para Weber, não é recente, pois foi 
registrado em diferentes épocas/períodos históricos, no Egito, China, na Idade 
Média. No entanto, foi no mundo ocidental moderno que o capitalismo se 
concretizou em sua forma mais ampla e avançada.
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Burocracia: Consiste em uma forma de organização que leva em conta a otimização, 
a racionalidade, a precisão na qual as relações devem ser formais e impessoais; 
todos os atos administrativos e decisões têm que ser formulados por escrito (LAKATOS, 
1990, p. 306).

Em A ética protestante e o espírito do capitalismo, Weber ateve-se ao calvi-

nismo como a “força espiritual”, o fator cultural que explicaria o impulso único 

e singularmente forte do espírito capitalista no mundo ocidental.

Segundo Weber, muito mais do que Lutero, Calvino levou ao extremo a 

noção de que o homem é salvo por desígnio insondável de Deus. Em verdade, 

o ascetismo moral conduzia à conduta ética oposta à preguiça, à ociosidade 

e à inação, comportamentos considerados pecados graves por consistirem em 

recusas na edificação do Reino de Deus. Ora, todos os crentes deveriam contri-

buir para edificação do Reino de Deus, desempenhando sempre suas funções 

com seriedade e eficácia. Mas para essa contribuição para “maior glória de 

Deus”, o trabalho não podia ser realizado como uma tarefa qualquer, tinha de 

ser bem feito e efetivamente produtivo, ou seja, servisse para fins úteis. E mais, 

devia ser contínuo.

Para o calvinismo, diz Weber, a ciência, especialmente a ciência experi-

mental, era uma forma de conhecer as obras de Deus. O conhecimento cien-

tífico e a atitude aberta ante a pesquisa experimental predispunham os fiéis à 

“organização racional da vida, do trabalho e de todos os empreendimentos” 

(QUINTANEIRO, 2001).

Resumindo, Weber tem como questão de fundo, nessa obra, o fato de a 

racionalidade irromper no universo da tradição. O capitalismo encontra-se 

pautado na racionalidade, isto é, seu “tipo ideal” está na noção de capitalismo 

racional. E o homem, desde então, não depende mais da religião, passa a 

viver a luta dos valores, como desencantamento do mundo.

3.4 A Burocracia

A importância da vasta obra de Weber está em compreender e explicar 

aspectos da vida contemporânea, de forma a evidenciar problemas sociais 

que nos são comuns e estão presentes em nossa realidade específica. 

Saiba mais
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A burocracia é o exemplo mais típico do domínio legal, observando 
que toda espécie de domínio desperta nas pessoas a fé 
em sua legitimidade, ou seja, o “reconhecimento”. 
Características da burocracia: a existência de serviços 
definidos determinados por leis e regulamentos; a exis-
tência de estatutos; a hierarquia das funções; recruta-
mento de pessoal por meio de concursos; existência 
de salário fixo ou aposentadoria, entre outros.

Os mecanismos burocráticos estão entranhados 
em nossa vida de forma que, aparentemente, não 
temos saída. A lei, os regulamentos e estatutos nos 
“escravizam” a uma ordem de fatores e/ou aspectos 
que não deixam margem para outra atitude que não 
seja a de obediência. Fato que se agrava se pensarmos 
nos excluídos da sociedade, os menos favorecidos, as minorias, tendo em vista 
serem eles os que sofrem as mais graves conseqüências do poder burocratica-
mente pré-estabelecido.

A análise weberiana não se limita ao modelo de Positivismo que conhe-
cemos. Como afirma M. Löwy (1985), “ele converge com o pensamento posi-
tivista (apenas) na idéia da ciência social livre de juízos de valor”; portanto, 
preferimos entendê-lo pela relevância de sua obra para as ciências sociais, em 
sua subjetividade, sem reduzir o objeto da Sociologia ao indivíduo em si.

A teoria de Weber pode ser importante para auxiliar você na compre-
ensão das ações de indivíduos e grupos no contexto em que vivem, com vistas 
a seu futuro trabalho como Assistente Social. As quatro categorias de ação 
social anteriormente descritas: racional com relação a fins; ação racional com 
relação a valores; ação afetiva e ação tradicional podem ser referências para 
você compreender o sentido das ações das pessoas ou grupos, levando em 
conta os objetivos das suas atividades profissionais.

Concluindo, vimos que a teoria weberiana tem sido relevante para a análise 
e interpretação dos fenômenos sociais. Sua teoria se opõe ao Positivismo e ao 
funcionalismo de Comte, Durkheim e Parsons. A proposta teórica weberiana se 
coloca numa perspectiva interpretativa (subjetiva), em vez de objetiva. Estudar 
a sociedade a partir do motivo que os indivíduos dão às suas ações demonstra 
que nem tudo pode ser mensurado (quantificado). Assim, conforme as idéias 
de Weber, não há neutralidade nas ciências sociais, até mesmo porque o 
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próprio pesquisador é um sujeito cujos valores fazem parte da sua vida. No 
Serviço Social essa abordagem é fundamental, pois assim o Assistente Social 
não se prende aos modelos positivistas e técnicos.

Síntese da aula

Nesta aula, vimos a teoria de Max Weber, seus conceitos básicos como a 
ação social e sua tipologia, a compreensão, a burocracia, o método: tipo ideal 
como parâmetro para análise sociológica e sua visão sobre o capitalismo. 
Nesta visão, este clássico aborda a Ética protestante e o espírito do capita-
lismo, obra amplamente divulgada no mundo tratando sobre a realidade do 
capitalismo ocidental.

Atividades 

1. O que significa ação social, segundo Weber? 

2. Max Weber, com formação na área de Direito e Economia, ao longo de sua 
vida desenvolveu estudos relacionados à Filosofia, História e Sociologia. 
Considerado como um dos precursores da Sociologia, Weber descreve em 
sua obra que o objeto de estudo da Sociologia é:

o fato sociala) 

o modo de produçãob) 

a ação socialc) 

a anomiad) 

3. Explique por que Weber é considerado um pensador cuja abordagem é 
chamada de compreensiva.

4. A Sociologia, para Weber, é uma ciência interpretativa que investiga 
valores, mas não estabelece normas de conduta. Ele afirma que o objeto 
desta ciência são as ações que os indivíduos praticam orientando-se pela 
ação de outros indivíduos. Por exemplo, o eleitor define seu voto orientado 
pela ação dos demais eleitores. De acordo com o enunciado, o conceito 
fundamental da teoria de Weber é o de:

ação sociala) 

dominaçãob) 

burocraciac) 

relação sociald) 
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Comentário das atividades

Para a realização dessas atividades, você reviu as principais idéias e 

conceitos de Weber nesta aula, principalmente o de ação social? Se sim, com 

certeza suas atividades estão no “rumo” certo...

Na atividade 1, se você respondeu que a ação social é o objeto da 

Sociologia, e que ela é a conduta humana dotada de sentido e referida a 

outro(s) acertou, pois como você viu, esse conceito é o principal de Weber, 

entre outros desenvolvidos por este clássico. Além desta resposta, procure 

comentar o conceito relacionando-o com o cotidiano, com suas ações e 

relações mantidas com as pessoas, seja em casa, no trabalho, no grupo de 

amigos, no lazer, o importante é entender a ação social e como ela deve ser 

posta em prática na sociedade.

Da mesma forma, na atividade 2, se você respondeu a alternativa (c), 

acertou, pois conforme vimos nesta aula, a ação social é um dos conceitos 

mais importantes nas teorias de Max Weber. As alternativas (a) e (b) estão 

erradas porque fato social e modo de produção são conceitos das teorias de 

Durkheim e Marx, enquanto que a opção (d), da mesma forma, está errada, 

pois a anomia é um conceito das teorias durkheimianas.

Na atividade 3, você procurou desenvolver a concepção de Weber 

sobre a compreensão? Se você respondeu que o método compreensivo, 

defendido por Weber, consiste em entender o sentido que as ações de um 

indivíduo contêm e não apenas o aspecto exterior dessas mesmas ações, 

você acertou.

Na atividade 4, a alternativa correta é a opção (a), pois como vimos 

nesta aula, trata-se do conceito fundamental da teoria de Weber. Para ele, a 

ação social é o objeto da Sociologia, pois ela é a conduta humana dotada de 

sentido e referida a outro(s). As opções (b) e (c) estão erradas, embora sejam 

também conceitos weberianos, no entanto, não dizem respeito à ação social 

e a opção (d) está errada, pois é um conceito com base sociológica, mas não 

das teorias de Weber. 

Dessa maneira, ao responder as atividades propostas você compreendeu 

os objetivos definidos para esta aula, que foi conhecer os conceitos básicos 

de Weber e caracterizar a ação social e sua importância para a análise da 

sociedade a partir de Weber.



AULA 3 • TEORIAS SOCIOLÓGICAS

134 1º PERÍODO • SERVIÇO SOCIAL • UNITINS

Referências

COSTA, C. Sociologia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2002. 

LÖWY, M. Ideologias e Ciência Social: elementos para uma análise marxista. 
São Paulo: Cortez, 1985.

QUINTANEIRO, T. Um toque de clássicos. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 

Na próxima aula

Você irá conhecer conceitos básicos de Karl Marx como alienação, a 
dialetica, classes sociais, mercadoria e a mais-valia, entre outros conceitos 
trabalhados por Marx, e sua importância para a análise da sociedade. 

Anotações
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Objetivos

Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de:

verificar os conceitos básicos de Karl Marx e sua importância para a 

análise da sociedade;

destacar as idéias centrais de Antonio Gramsci.

Pré-requisitos

Para um maior aproveitamento desta aula, é importante que você tenha 

estudado, atentamente, os autores clássicos que foram apresentados na 

aulas 2 e 3. Faça uma comparação entre eles, destacando as idéias de 

cada um e suas características centrais. É fundamental que você saiba 

quais as idéias básicas de Durkheim e de Weber para comparar com as 

de Marx e, dessa forma, compreender as diferenças básicas entre os três 

teóricos clássicos. 

Introdução

O pensamento de Karl Marx influenciou consideravelmente as ciên-

cias sociais e a sociedade, especialmente no que se refere aos movimentos 

sociais e à política em geral. Nesta aula, você vai conhecer as principais 

idéias desse clássico da Sociologia e seus conceitos centrais, que servem 

para compreender a sociedade fundada no capitalismo e suas conseqüên-

cias no comportamento dos indivíduos, grupos e instituições sociais. Além 

das idéias sobre este critico do capitalismo, você vai conhecer também o 

pensamento do italiano Antonio Gramsci. A partir das reflexões sobre os dois 

pensadores, você terá mais elementos para melhor compreender a realidade 

social da qual fazemos parte.

Aula 4
A crítica marxista e as 

necessidades sociais
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Capitalismo: esse sistema tem por base o lucro; surgiu a partir do fim do feudalismo. 
O capitalismo surge na história quando, por circunstâncias diversas, uma enorme 
quantidade de riquezas se acumula nas mãos de uns poucos indivíduos interessados 
sempre em obter mais lucros (COSTA, 1987, p. 75).

4.1 Karl Marx e a abordagem dialética

As idéias de Karl Marx (1818-1884), além de contribuir para um estudo 

científico crítico da sociedade, tornaram-se influentes junto aos movimentos 

sociais, aos partidos de esquerda, base para as diversas manifestações contrá-

rias ao capitalismo e na busca de uma sociedade mais justa.

Karl Marx é considerado um dos clássicos da Sociologia, embora sua 

obra não esteja voltada especificamente para o campo da Sociologia. Suas 

análises contêm elementos de economia e filosofia. Ele elabora uma teoria 

marcada pela crítica ao capitalismo e por sua metodologia dialética de análise 

do conflito.

ir d fim d feudalis

Saiba mais

Karl Marx viveu no século XIX, período da consolidação do capitalismo, 
e centrou sua teoria no estudo de maior produtividade dos trabalhadores com 
vistas ao lucro dos empresários. 

Diferentemente de Durkheim, Marx estuda a sociedade a partir da meto-
dologia dialética, evidenciando os conflitos, as contradições e a dinâmica da 
sociedade, principalmente a capitalista.

O termo Dialética vem do grego (dia) e significa movimento. Na concepção 
de Karl Marx, significa analisar o movimento e a dinâmica das sociedades, 
do ponto de vista histórico. Essas mudanças ocorrem pelas alterações tecno-
lógicas na produção associadas ao modo de produção de bens e às relações 
técnicas e sociais e contraditórias entre trabalhadores e patrões.

Para Marx, o motor da sociedade é o trabalho e, em torno dele, a socie-
dade se organiza. As relações sociais estabelecidas no dia-a-dia se dão em 
função do trabalho, de onde emergem os conflitos, uma vez que, nessa relação, 
o dono dos meios de produção (o capitalista) explora o trabalhador.

Nesse contexto de polarização entre proprietários e não proprietários dos 
meios de produção, os conflitos e as lutas dos trabalhadores recrudescem. Karl 
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Classe Social: um grupo de indivíduos que ocupam uma mesma posição nas relações 
de produção, em determinada sociedade (TOMAZI, 1993, p. 23).

Na visão marxista, o estudo de qualquer sociedade deve partir justamente das rela-
ções técnicas e sociais que os homens estabelecem entre si para utilizar os meios de 
produção e transformar a natureza. 

Marx utiliza-se do método dialético para desmistificar as formas de exploração dos 
capitalistas e tornar explícitos para os trabalhadores a compreensão de sua situ-
ação de explorados, com vistas a sua luta para a transformação da sociedade. 

Na isão xist stud

Saiba mais

Os principais conceitos utilizados por Karl Marx para analisar sociologi-
camente os fenômenos sociais são: classes sociais, mercadoria, mais-valia, 
alienação e ideologia.

4.2 As classes sociais

Sobre o surgimento das classes sociais, Marx esclarece que o excedente da 
produção ocasiona a divisão social do trabalho e a apropriação das condições 
de produção por parte de alguns membros da comunidade, que passam a estabe-
lecer algum tipo de direito sobre o produto ou sobre os próprios trabalhadores.

Cl  S ial  d in

Saiba mais

Vê-se, portanto, que o aparecimento das classes sociais vincula-se a circuns-
tâncias históricas bem específicas: a criação de um excedente possibilita a 
apropriação privada das condições de produção.

A configuração básica de classes, nos termos expostos por Marx, se 
expressa de maneira simplificada, num modelo dicotômico: de um lado, os 
proprietários ou possuidores dos meios de produção; de outro, os que não os 
possuem, em outras palavras, burgueses e proletários.

Marx e Engels (amigos e parceiros na elaboração da crítica do capitalismo 
e nas lutas pela implantação do socialismo) enfatizam que a classe que detém 
o poder material numa dada sociedade é também a potência política e espi-
ritual dominante. A história das sociedades, cuja estrutura produtiva baseia-se 
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Materialismo histórico: método de análise, utilizado por Marx e seus seguidores, que 
prioriza a análise histórica das condições da produção material de bens nos dife-
rentes modos de produção: comunidade primitiva, patriarcal, escravista, medieval, 
capitalista. As últimas etapas seriam a socialista e a comunista.

na apropriação privada dos meios de produção, pode ser descrita como a 
história das lutas de classes.

Para o materialismo histórico, a noção de luta de classes relaciona-se dire-
tamente à de mudança social. É por meio da luta de classes que as principais 
transformações estruturais são impulsionadas, por isso ela é considerada o 
“motor da história”. A classe explorada constitui-se, segundo a visão desses 
estudiosos, no mais potente agente da mudança.

uido

Saiba mais

4.3 Mercadoria

A mercadoria, de acordo com Marx em sua obra principal O Capital, é a 
forma elementar de riqueza capitalista. Ela tem a propriedade de satisfazer as 
necessidades humanas, sejam as do estômago ou as da fantasia, seja como 
meio de subsistência ou de produção.

Podem ser mercadorias: o sanduíche, as condições de saúde, o show de 
rock... Por ser útil, diz-se que tem um valor de uso que se realiza no consumo. 
Coisas úteis podem não ser mercadorias, desde que não sejam produto do 
trabalho e não se destinem à troca. O valor da mercadoria é equivalente à 
quantidade de tempo de trabalho gasto na sua produção, que varia de uma 
sociedade para outra.

Para Marx, a sociedade, na realidade, é como se fosse um grande 
mercado em que os indivíduos estabelecem suas relações de troca. Acontece 
que, numa sociedade capitalista, a mercadoria esconde o que de fato existe 
por trás dela: as relações sociais de produção. No caso, Marx chama a 
atenção para o fato de que a mercadoria esconde situações de exploração 
do empregador sobre o empregado.

4.4 Mais-valia 

A sociedade capitalista baseia-se na ideologia da igualdade, cujo parâ-
metro é o mercado. Os homens aparecem como iguais diante da lei, do Estado, 
no mercado, etc., e assim eles se vêem a si mesmos.
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A mais-valia significa o resultado do tempo de trabalho utilizado pelo trabalhador cujo 
valor não é pago devidamente pelo capitalista. 

Ideologia: significa uma concepção ou visão de mundo ou ainda idéias que orientam 
as ações dos indivíduos, grupos ou instituições. A ideologia serve para manter ou 
para mudar uma situação.

Id logi ifi

Saiba mais

Mas, embora o processo de venda da força de trabalho por um salário 
apareça como uma troca entre equivalentes, o valor que o trabalhador pode 
produzir durante o período que se emprega é superior àquele pelo qual vende 
suas capacidades – seu salário.

A força de trabalho é a mercadoria peculiar: ela é a única capaz de 
produzir valor. Uma parte desse valor, apropriada sob a forma de trabalho 
excedente, é trabalho não-pago e passa a integrar o próprio capital. O que 
impede o trabalhador de perceber como se dá efetivamente todo esse processo 
é sua situação alienada. Esse processo Marx denomina de mais-valia.

As relações sociais aparecem como se estivessem encantadas aos olhos 
dos homens sob a forma de valor, como se este fosse uma propriedade natural 
das coisas. O trabalho produtivo acaba por tornar-se uma obrigação para o 
proletário, por fim, essa condição leva o trabalhador a não se reconhecer no 
produto que criou.

A forma concreta desta exploração está no que esse crítico do capitalismo 
chamou de Mais-valia. 

A is alia ignific ltad

Saiba mais

Marx parte do princípio de que a sociedade é constituída de indivíduos 
cujos interesses divergem muitas vezes, conforme a condição de classe. Assim, 
a sociedade é um lugar onde se apresenta uma situação de conflito constante 
entre as duas classes fundamentais: capitalistas e trabalhadores; aqueles vivem 
em função da exploração, enquanto os trabalhadores são explorados. 

Na concepção marxista, a sociedade é, na verdade, um grande depó-
sito de mercadorias, sendo que o trabalhador vende a sua força de trabalho 
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A ideologia significa, em outros termos, uma visão de mundo ou idéias e praticas/ações 
que servem para manter uma situação ou mudar. No caso do capitalismo, a ideologia é 
para manter os indivíduos submetidos ao seu jugo. É disseminada pela educação, meios 
de comunicação de massa e pelo Estado capitalista.

para sobreviver, o que o torna numa mercadoria 
também. Vender a sua força de trabalho significa 
que a pessoa, na sociedade capitalista, é “livre” 
para vendê-la e não é comprado como escravo 
e também não é servo do proprietário do feudo, 
como na Idade Média.

A luta pela sobrevivência cria situações para 
os trabalhadores marcadas pela alienação. Esse 
conceito significa para o trabalhador, como não 
tem máquinas nem fábricas, a única alternativa 
que resta é vender sua força de trabalho conforme 
o preço do mercado capitalista. O trabalhador é 
alienado por não possuir os meios de produção e, 

também, alienado socialmente, politicamente, uma vez que não está em condi-
ções, geralmente, de perceber que está sendo explorado.

Para a manutenção do capitalismo, existe uma ideologia que mantém o 
trabalhador submetido às regras do mercado. Desta feita, o trabalhador vale 
enquanto produz e enquanto não contesta a situação de exploração na qual 
se encontra.

 idéia atic /açõ

Saiba mais

Concordando com Magee (2000, p. 171),

pode-se afirmar com segurança que as idéias de Karl Marx 
tiveram, num prazo menor, uma influência maior do que a 
de qualquer outro pensador na história.[...] Setenta anos 
depois de sua morte, em 1883, cerca de um terço de toda 
a humanidade estava vivendo sob governos que se autopro-
clamavam marxistas. [...] As idéias venceram, mas as socie-
dades por elas ensejadas ou ruíram ou se afastaram das 
políticas marxistas.

Agora que você ficou sabendo das principais ideias de Marx, talvez esteja 
pensando: como é organizado o mundo? Quais as principais preocupações 
das pessoas no seu dia-a-dia? Por que o trabalho é tão importante nas nossas 
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Fascismo: movimento político e filosófico ou regime, como o estabelecido por Benito 
Mussolini na Itália, em 1922, que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre 
os valores individuais, representado por um governo autocrático, centralizado na 
figura de um ditador (DICIONÁRIO HOUAISS, 2004).

vidas? Será que o mundo poderia ser melhor, mais justo? Como as nossas 
empresas são organizadas? Como as pessoas são preparadas na escola e 
na Universidade para enfrentarem o mundo do trabalho? Essas questões tem 
sido objeto de estudo por parte de diversos teóricos marxistas, como Antonio 
Gramsci, cujo pensamento voce vai estudar a seguir. 

4.5 A crítica marxista: o pensamento de Antonio Gramsci  
(1891-1937) e sua influência na análise sociológica

Antonio Gramsci, seguidos de Karl Marx, foi um dos destacados pensa-
dores do século XX que deixou um legado importante para a análise e compre-
ensão da sociedade. Suas idéias apresentam-se com nova compreensão e 
prática das propostas de Marx. Como afirma Reale (1991, p. 829),

desenvolvido sobretudo nos seus Cadernos do Cárcere, o pensa-
mento de Antonio Gramsci constitui uma das mais notáveis reela-
borações do marxismo neste século (século XX), seja por sua cons-
tante referência a problemas sociais, culturais, políticos concretos, 
seja por sua intenção de inserir o marxismo na tradição italiana. 
A esse objetivo, precisamente, correspondem, por exemplo, os 
seus estudos sobre Maquiavel, sobre a Renascença italiana, 
sobre a questão meridional, sobre os católicos, sobre suas insti-
tuições e organizações, sobre os movimentos operários, sobre 
as camadas intelectuais italianas, sobre as formas de greve e os 
conselhos operários, sobre a filosofia de Benedetto Croce.

Gramsci elabora os conceitos de hegemonia, bloco histórico, superestru-

tura, sociedade política e sociedade civil, entre outros. Esse pensador contribui 
significativamente para o estudo da sociedade, especialmente no que diz 
respeito à cultura e à política.

Gramsci viveu no período do fascismo italiano, liderado por Mussolini, época 
de intensas lutas sociais. Sua base teórica marxista serviu para a organização 
do partido socialista italiano, que enfrentava o totalitarismo de Mussolini. 

político e filosófico ou regime, como o es

Saiba mais

A dialética gramsciana inseriu o marxismo na tradição italiana. A prática 
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Hegemonia: supremacia ou superioridade cultural, econômica ou militar de um povo 
ou cidade-estado (DICIONÁRIO HOUAISS, 2004).

dos grupos e militantes socialistas tinha como objetivo a organização da socie-
dade em defesa de melhores condições de vida para os trabalhadores. Os 
partidos políticos de esquerda, os movimentos sociais e os jornais focados na 
defesa dos pobres e trabalhadores em geral foram os principais alvos deste 
intelectual. Grande parte da sua vida foi dedicada à luta por uma sociedade 
mais justa e igualitária. A filosofia da práxis é assim chamada quando se unem 
teoria e prática social. Reale afirma que

[...] a filosofia da práxis de Gramsci constitui uma concepção do 
marxismo contrária às interpretações de cunho positivista e meca-
nicista. É concepção na qual os acontecimentos estruturais se entre-
laçam e interagem com elementos humanos como a vontade e o 
pensamento. Essa, portanto, é a lição que se deve aprender de 
Lênin: como sintetizar dialeticamente teoria e práxis, de modo a 
chegar à conquista do poder por uma força emergente que visa 
à criação de nova civilização a lição de Lênin é importante não 
porque devemos repeti-la, mas porque nos indica a estratégia para 
penetrar (em condições diversas a serem analisadas) na cidadela, 
a fim de criar a sociedade socialista. Na realidade, é impossível 
decifrar Gramsci sem referir-se a Lênin (REALE, 1991, p. 832).

O conceito gramsciano de HEGEMONIA é de fundamental importância para 
a compreensão do seu pensamento e de sua influência na análise sociológica. A 
idéia de hegemonia refere-se ao poder exercido pela classe dirigente da socie-
dade. Gramsci, assim como Marx, percebe a existência de duas classes sociais 
fundamentais, diferenciadas a partir da economia, da cultura e da ideologia.

ica ou militar de um povo 

Saiba mais

Para permanecer no poder, a classe dirigente precisa criar mecanismo que 
se tornem eficazes para manter sua hegemonia, isto é, ser aceita pela maioria da 
sociedade, muito embora o conflito seja, por vezes, latente. Reale acrescenta que

na construção da hegemonia, parte-se da direção e da capaci-
dade de indicar soluções para os problemas de uma sociedade 
e de bater-se eficazmente por tais soluções. A direção permite 
construir o domínio. Quando decai a capacidade de dirigir, de 
indicar a solução para os problemas, a hegemonia entra em 
crise: o domínio ainda manterá aquelas forças sociais e políticas 
no poder por certo período, mas elas já estão condenadas (L. 
Grupi, citado por Reale,1991). E então teremos a revolução, que 
explode e abre caminho no interior do vazio de direção criado 
por uma classe que controla a cidadela, mas que não sabe mais 
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dirigir e perde o consentimento das classes subalternas. E perde 
porque, nesse meio tempo, nasceu e se desenvolveu nova classe 
dirigente e hegemônica, que ainda não é dominante, mas que, 
percebendo com força o seu direito a sê-lo, se tornará tal – e, se 
preciso for, com violência (REALE, 1991, p. 832-833).

Gramsci destaca que o domínio de hegemonia é mantido pelo consenso, 
estabelecido entre as duas classes: dominantes e dominados, o que resulta 
na formação de um bloco histórico, ou seja, forma-se um sistema articulado 
e orgânico de alianças sociais ligadas por ideologia comum e por cultura 
comum. Para Gramsci, nunca existiu Estado sem hegemonia e, em substância, 
a luta entre duas classes pelo domínio é luta entre duas hegemonias. Por tudo 
isso, devemos distinguir entre a classe dominante e a classe dirigente: a supre-
macia de um grupo social se manifesta de dois modos, como domínio e como 
direção intelectual e moral.

4.6 Sobre a sociedade civil e a sociedade política

Os conceitos de sociedade civil e de sociedade política em Gramsci são 
básicos nessa reflexão sobre hegemonia e bloco histórico. A diferença é que 
a sociedade política é formada pela classe dirigente, isto é, pelo poder como 
força – o Estado -, que consiste na máquina jurídico-coercitiva. Enquanto que a 
sociedade civil é formada pela trama das relações sociais que os homens esta-
belecem em instituições, como os sindicatos, os partidos, a igreja, a imprensa, 
a escola e assim por diante (REALE, 1991, p. 833). As campanhas eleitorais, 
por exemplo, podem representar aspectos da sociedade civil e da sociedade 
política, visando à hegemonia.

Para Gramsci, as classes sociais se confrontam o tempo todo, embora 
haja a hegemonia. A classe dirigente, representada pelo Estado, procura 
manter o poder a partir da hegemonia; do contrário, utiliza-se da força. Na 
sua concepção, a classe que se confronta com o Estado é aquela que está fora 
da esfera institucional do Estado, constitui-se no grupo social que, para assumir 
o Estado /poder, precisa criar condições favoráveis, de modo que

[...] se mostre capaz de elaborar uma cultura própria, uma visão 
de mundo e um conjunto de idéias que o ponham em condi-
ções de apresentar a sua candidatura à direção da sociedade 
nacional. Mas isso não basta, já que também deve se orga-
nizar para difundir essa cultura entre as massas e fazê-la trans-
formar-se em patrimônio nacional. Ao mesmo tempo, deve dar 
vida a um organismo autônomo que discipline de modo férreo 
as forças sociais interessadas na mudança e que pretendem 
instituir nova organização social (REALE, 1991, p. 834).
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4.7 Os intelectuais orgânicos e o partido

Em razão da necessidade de organização das classes, surge a figura do 
intelectual orgânico, na concepção de Gramsci, forjado entre as massas que 
não têm sentido sem uma liderança e uma organização. O intelectual orgâ-
nico passa a ser o elemento central capaz de orientar a classe dirigida para a 
conquista dos seus direitos ou para a conquista do poder. Reale assevera que

o intelectual não é mais o desinteressado pesquisador da verdade: 
ele se configura como agente do partido. Deve se transformar 
escreve Gramsci, em “político, dirigente orgânico de partido”, ou 
seja, deve “se dedicar ativamente à vida prática como construtor, 
organizador e persuasor permanente”. E intelectuais não são 
somente os que comumente se dizem tais: para Gramsci, sob a 
denominação de intelectuais devemos abranger “em geral, todo 
segmento social que exerce funções organizativas em sentido 
lato, seja no campo da produção, seja no campo da cultura, seja 
no campo político-administrativo” (REALE, 1991, p. 834).

Na compreensão de Gramsci, o partido político consiste no principal meio 
representativo para a organização em torno do poder. O autor compara o 
partido como o príncipe moderno, em referencia às idéias de Maquiavel e sua 
clássica obra O Príncipe.

Diferentemente do que é em Maquiavel, o moderno (príncipe...) não pode 
ser pessoa real, indivíduo concreto; pode ser somente organismo, elemento 
social complexo, no qual já tenha se iniciado a concretização de uma vontade 
coletiva reconhecida e afirmada parcialmente na ação. Esse organismo já é 
dado pelo desenvolvimento histórico: é o partido político, a primeira célula 
em que se resumem os germens da vontade coletiva que tendem a se tornar 
universais e totais (REALE, 1991, p. 835).

4.8 A superestrutura

Diferentemente de Karl Marx, Gramsci não dá primazia à infra-estrutura 
(economia), mas à superestrutura (idéias, pensamentos, teorias e cultura em 
geral que fazem parte da sociedade. Para ele, no desenvolvimento da história, 
é a superestrutura que se torna fundamental.

Estas abordagens poderão servir-lhe como instrumento de análise para 
compreensão das contradições e conflitos gerados no contexto dos grupos 
e indivíduos com os quais você irá trabalhar. Foi a partir dos conceitos de 
Gramsci, como hegemonia, sociedade civil, sociedade política, bloco histórico 
e superestrutura que o Serviço Social passa a fazer uma leitura crítica sobre as 
questões sociais, cujo marco foi o Movimento de Reconceituação.
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Síntese da aula

Nesta aula, você viu as principais idéias de Karl Marx, com destaque para 
os conceitos usados por esse teórico para analisar a sociedade: mercadoria, 
mais-valia, alienação e ideologia. Conheceu também como as idéias de Marx 
influenciaram o pensamento de Antonio Gramsci, cujos conceitos básicos são 
hegemonia, bloco histórico, superestrutura. A partir das idéias de Antônio 
Gramsci, você percebeu que esse autor, apesar de concordar com Marx no 
que diz respeito ao capitalismo e aos conflitos e contradições sociais, concebe 
a superestrutura como elemento central na sociedade, envolvendo a cultura, as 
idéias que influenciam a ação dos indivíduos e grupos sociais.

Atividades 

1. Em relação ao pensamento de K. Marx, assinale a alternativa verdadeira.

A teoria marxista se baseia no conceito de modernidade para criticar a) 
o capitalismo.

O funcionalismo de Karl Marx fundamenta sua crítica ao capitalismo.b) 

A crítica feita de Marx ao capitalismo parte do idealismo dialético de c) 
Augusto Comte.

A mais-valia definida por Marx explica a exploração capitalista.d) 

2. Em relação ao pensamento de Marx, é correto afirmar, exceto:

é materialistaa) 

é dialéticob) 

percebe a sociedade dividida em classesc) 

sua metodologia é funcionalistad) 

3. Quais os conceitos fundamentais usados por Gramsci? Explique-os. 

4. Na atividade profissional do Assistente Social, as categorias de Gramsci – 
hegemonia e intelectual orgânico – podem ser utilizadas como referenciais 
teóricos? Justifique sua posição.

Comentário das atividades

Para responder à atividade 1, foi preciso que você considerasse as aulas 
1, 2 e 3 que tratam do Positivismo, funcionalismo e da abordagem compreen-
siva de Weber. Se você respondeu a letra (d), sobre a mais-valia, acertou. A 
idéia de Mais-valia em Karl Marx é fundamental para compreender a explo-
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ração do capitalismo sobre os trabalhadores. Esse conceito demonstra que 
o trabalhador quanto mais trabalha mais produz riqueza que fica em poder 
do capitalista. A mais-valia significa o tempo de trabalho não pago ao traba-
lhador. A alternativa (a) está errada porque Marx não trabalha com o conceito 
de modernidade e sim os teóricos mais atuais como Giddens. A alternativa 
(b) está errada, tendo em vista que Marx não é funcionalista e sim Durkheim. 
Quanto a alternativa (c), também está errada porque Marx não era idealista e 
sim materialista, assim como Comte era positivista e não idealista.

Na atividade 2, você deve ter assinalado a alternativa que não corres-
ponde a Marx. Se você respondeu, portanto, a letra (d) também acertou. Você 
já deve saber que Marx não é funcionalista, mas sim Durkheim. A letra (a) é 
correta, pois Marx é materialista; as alternativas (b) e (c) estão corretas porque 
Marx utilizava uma metodologia dialética e também percebia a sociedade 
dividida em classes.

A resposta da atividade 3 deve apontar os conceitos centrais de Gramsci. 
Você demonstrou conhecimentos sobre o tema se apontou os conceitos 
de superestrutura, hegemonia, intelectual orgânico e bloco histórico. Tais 
conceitos são importantes para analisar as questões sociais, objeto central 
do Serviço Social.

Na resposta da atividade 4, você deve ter demonstrado conhecimentos 
sobre o conceito de Hegemonia e de intelectual orgânico e sua importância 
no Serviço Social. Você demonstrou conhecimento sobre o assunto se apontou 
que a hegemonia diz respeito ao consenso, considerando a sociedade de 
classes e que intelectual orgânico se refere àquele indivíduo ou líder que surge 
das massas. No caso é preciso saber que esses conceitos servem para que o 
Assistente Social tenha uma leitura crítica da realidade e de sua prática social 
frente aos desafios da realidade na qual trabalha. Tais conceitos podem servir 
em varias situações em que o Assistente Social trabalha como nas instituições. 
É fundamental que você saiba quais as idéias centrais de Karl Marx e Gramsci 
para análise da sociedade capitalista. Para realizar essa atividade, você deve 
ter lido atentamente o texto sobre esses autores e refletido, tomando como base 
a realidade em que você está inserido. Dessa forma teve mais condições para 
responder às questões.

As atividades 1 e 2 estão em consonância com os objetivos sobre as idéias 
e conceitos de Karl Marx. Caso tenha respondido corretamente você demons-
trou conhecimentos acerca dos conceitos centrais trabalhados por esse teórico.
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As atividades 3 e 4 visavam a atender aos objetivos apontados sobre as 
idéias e conceitos centrais de Gramsci. Caso tenha respondido corretamente, 
você demonstrou conhecimento acerca desse teórico contemporâneo.
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Na próxima aula

Você vai estudar o pensamento sociológico de Bourdieu e Foucault. Atente 
para os conceitos de poder nos dois autores e o de habitus, campo e violência 
simbólica em Bourdieu. As idéias desses dois teóricos têm sido muito impor-
tantes para analisar as diversas relações sociais e fatos da sociedade atual.

Anotações
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Objetivos

Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de:

destacar os conceitos centrais de Bourdieu e Foucault;

destacar a importância das idéias de Bourdieu e Foucault na Sociologia 

e no Serviço Social.

Pré-requisitos

Para um maior aproveitamento dos temas tratados nesta aula, é importante 

que você reveja as aulas anteriores: 2, sobre Durkheim e Parsons e a abor-

dagem funcionalista, 3, sobre a teoria compreensiva de Weber e ainda a 4, 

sobre a crítica marxista e as necessidades sociais. Os temas desenvolvidos nas 

referidas aulas proporcionarão mais elementos para que você possa compre-

ender as principais idéias de Bourdieu e de Foucault, especialmente porque 

os clássicos da Sociologia: Durkheim, Weber e Marx exerceram influência no 

pensamento desses teóricos contemporâneos.

Introdução

Nesta aula, você vai estudar as principais idéias de Pierre Bourdieu e de 

Michel Foucault o primeiro analisa a sociedade contemporânea sob a ótica 

da reprodução e da violência simbólica. Sua teoria foi amplamente adotada 

pelos intelectuais e professores nas décadas de 60 e 70 do século XX. Já 

Foucault aborda a questão do poder nas micro e macros relações sociais, 

além de trabalhar com o conceito de poder disciplinar. Suas idéias são 

importantes para a compreensão das contradições da sociedade moderna, 

especialmente no que se refere às instituições e sua relação com os indiví-

duos na sociedade.

Aula 5
O pensamento sociológico de 

Bourdieu e Foucault
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5.1 Bourdieu – principais conceitos

Pierre Bourdieu (1930) formado em Filosofia, apoiou-se nas fontes dos 
clássicos Durkheim, Weber e Karl Marx e teve a preocupação de trabalhar 
uma Sociologia voltada para a compreensão das complexidades das relações 
sociais e suas contradições.

5.2 Habitus e Campo

Os conceitos de Habitus e de campos são básicos para compreender o 
pensamento de Bourdieu. A ação dos indivíduos é analisada em suas diversas 
situações. Habitus se refere a um sistema de disposições duradouras adqui-
rido pelo indivíduo durante um processo de socialização, conforme destaca 
Bonnewitz (2003, p. 77).

Segundo Corcuff (2001, p. 50), o Habitus se refere à “história feita 
corpo”, enquanto que campo se refere a “história feito coisa”. É importante 
refletir sobre esses conceitos para perceber que nenhuma ação humana ocorre 
simplesmente por acaso, mas sim, pelas várias situações desencadeadas tanto 
pela interiorização do exterior quanto da exteriorização do interior.

A interiorização do exterior relaciona-se à forma como as pessoas assi-
milam a realidade em que estão inseridas. Se você tomar como exemplo o 
ambiente de trabalho com todas as relações sociais, organizações, processos 
e problemas que possam existir, talvez não compreenda exatamente, a prin-
cipio, essa realidade.

Ao fazer parte de uma rotina de trabalho, mesmo sem se dar conta, você 
interioriza várias coisas que fazem parte dele. Por exemplo, você já conhece 
bem os colegas de trabalho, seus gostos (de certa forma), sua forma de se 
comportar, até mesmo no que diz respeito às disposições materiais ou físicas 
onde passa a maior parte do tempo (no escritório, por exemplo). Se você 
refletir mais um pouquinho, sabe até mesmo o tom de voz de cada pessoa do 
setor em que você atua, inclusive quando está de mau humor ou quando está 
feliz. Você é capaz de identificar até mesmo quantas vezes o telefone toca e 
quem mais atende.

Em uma percepção mais ampla, conhece a cultura, a política da empresa, 
a ideologia, os problemas mais comuns e as formas mais utilizadas por seus 
colegas e superiores para solucionar os problemas e conflitos. Portanto, a inte-
riorização do exterior significa incorporar o que você percebe cotidianamente, 
tais imprevistos repetidos passam a constituir o habitus.



AULA 5 • TEORIAS SOCIOLÓGICAS

UNITINS • SERVIÇO SOCIAL • 1º PERÍODO 151

Se as pessoas são capazes de interiorizar 
uma dada realidade, significa que existe algo, de 
certa forma, permanente e que permite orientar a 
ação. Assim, você tem uma estrutura já construída 
mentalmente, devido à capacidade de percepção 
das experiências vividas e repetidas.

No caso da exteriorização da interioridade 
da pessoa, você pode imaginar o oposto do que 
foi apresentado no exemplo anterior. A exteriori-
zação parte do indivíduo, considerando o que ele 
pensa sobre o mundo, as coisas e as pessoas nas 
diversas realidades sociais. Se você pensa de uma determinada forma sobre 
como deve ser um ambiente de trabalho, vai procurar colocar em prática aquilo 
que pensa, isto é, vai exteriorizar aquilo que corresponde ao seu interior.

Nas palavras de Corcuff, 

o habitus, de certa forma, são as estruturas sociais de nossa 
subjetividade que se constituem inicialmente por meio de nossas 
experiências (habitus primário), e depois, de nossa vida adulta 
(habitus secundário). É a maneira como as estruturas sociais se 
imprimem em nossas cabeças e em nossos corpos, pela interio-
rização da exterioridade (CORCUFF, 2001, p. 51).

Para Bourdieu, o termo estruturas sociais significa exatamente a idéia de 
que tudo o que envolve as pessoas nas suas relações sociais pode ser percebido 
e estudado, porque formam uma base ou estrutura. Como vimos no exemplo 
anterior, em um ambiente de trabalho, tudo ocorre de maneira a se repetir. 
As coisas se formam ou acontecem quase sempre do mesmo jeito, devido à 
necessidade de padronização para permitir segurança. É que as pessoas exte-
riorizam aquilo que pensam e procuram tornar comum para terem o controle 
das situações. Há uma interiorização do exterior – quando você já sabe como 
funciona o dia-a-dia da empresa em que trabalha – e, por outro lado, há uma 
exteriorização do interior – quando você coloca em prática aquilo que pensa 
e tenta ser compreendido e aceito. 

A noção de campos, segundo Bourdieu, refere-se exatamente à forma 
como se constituem a exteriorização da interioridade. Conforme acentua 
Corcuff (2001, p. 5), “O campo é uma esfera da vida social que se autono-
mizou progressivamente por meio da história, em torno de relações sociais, de 
conteúdo e de recursos próprios, diferentes dos de outros campos”. Quando 
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você ouve falar em campo político, campo econômico, campo artístico, entre 
outros, pode perceber o que o Bourdieu quer dizer com a noção de campos e 
de Habitus.

Cada campo, na perspectiva bourdieusiana, é marcado por uma distri-
buição desigual de forças - os dominantes e os dominados. Nessa concepção, 
percebe-se a influência marxista na abordagem de Bourdieu. Esse teórico vai 
além de Marx, ao conceber a existência de diferentes mecanismos específicos 
de capitalização.

Assim temos: o capital cultural, político, econômico, educacional, entre 
outros. Nesse sentido, o capitalismo, para Bourdieu, não se refere apenas ao 
campo econômico, mas abrange todos os aspectos da vida em sociedade. 
Quando se fala em idéias ou ideologia capitalista, está se referindo à maneira 
de o capitalismo se apresentar e obter sua hegemonia, o que se dá, inclusive, 
a partir de elementos simbólicos.

5.3 A violência simbólica

Os estudos de Bourdieu, além da idéia de habitus e de campos, têm, no 
conceito de violência simbólica, uma importante referência para se compre-
ender também a sociedade capitalista e suas formas de reprodução.

A partir da compreensão marxista de que a sociedade é dividida em 
classes e, portanto, um ambiente de constantes lutas e de conflitos, Bourdieu 
percebe a sociedade capitalista marcada por profundas desigualdades. Por 
outro lado, esse autor não deixa de beber na fonte weberiana, “compreen-
dendo que a realidade social é também um conjunto de relações de sentido, 
que ela tem, então, uma dimensão simbólica” (CORCUFF, 2001, p. 53).

Para compreensão do significado de violência simbólica, Bourdieu 
distingue dois tipos de violência: a física e a simbólica. A primeira é exercida 
pela força física – bater em uma criança, ataque de policiais com cacetetes, 
entre outros. A segunda, a simbólica, significa repassar para as pessoas e 
grupos sociais valores que devem ser seguidos, caso contrário, serão punidos. 
A violência simbólica também é repassada ideologicamente quando são incu-
tidas nas pessoas ou na sociedade normas, valores que devem ser seguidos 
por serem “os melhores”, quando na maioria das vezes não correspondem ao 
que expressam. Ex.: Ouvimos ou lemos constantemente, por meio da mídia e 
outros meios de comunicação, que a “escola é igual para todos”. Na reali-
dade, é diferenciada conforme a classe social.
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A dimensão simbólica para Bourdieu tem a ver com as maneiras de pensar 
formas de dominação social. É importante perceber que Bourdieu tem a 
compreensão de que a sociedade é dividida em classes, isto é, em dominantes 
e dominados. Nesse caso, na sociedade apresentam-se diferentes campos, o 
campo do poder que é formado pela luta entre os detentores de poder e os 
não detentores de poder.

Bourdieu trabalha com a noção de violência simbólica, o que implica, 
conforme vimos, em formas de dominação legitimadas pela maioria da socie-
dade. As idéias repassadas, mesmo podendo ser negativas, não são vistas 
dessa forma pelas pessoas, pois o principio da violência simbólica se dá pelo 
reconhecimento e desconhecimento da realidade. Para Bourdieu, citado por 
Bonnewitz (2003, p. 99),

a violência simbólica é uma forma de violência que se exerce 
sobre um agente social com a sua cumplicidade... Para dizer 
isso mais rigorosamente, os agentes sociais são agentes cognos-
centes que, mesmo quando submetidos a determinismos, contri-
buem para produzir a eficácia daquilo que os determina, na 
medida em que eles estruturam aquilo que os determina. E é 
quase sempre nos ajustes entre os determinantes e as catego-
rias de percepção que os constituem como tais que o efeito de 
dominação surge.

Existem diversos tipos de situações na sociedade que são exemplos da 
violência simbólica. Se você tomar como exemplo uma empregada domés-
tica que trabalha em precárias condições e com salário muito baixo e aceita 
essa situação como normal, significa que introjetou uma forma de violência 
simbólica, por não se sentir sujeito de direitos garantidos por lei e, conseqüen-
temente, lutar por esses direitos.

É comum na sociedade capitalista, na qual existe uma desigualdade social 
imensa e um processo de exclusão cada vez mais freqüente, as pessoas se 
submeterem inclusive a situações de trabalho escravo, como acontece ainda 
em determinadas regiões do Brasil e, por incrível que possa parecer, quando 
alguns trabalhadores são procurados para falar sobre o caso, geralmente, não 
se vêem como explorados.

Ao estudar sobre os currículos escolares na sociedade capitalista, junta-
mente com Passeron, Bourdieu demonstra como a violência simbólica se faz 
presente no universo escolar. A partir da premissa de que a escola produz e 
reproduz as desigualdades sociais, todo o sistema curricular no capitalismo é 
formado para atender a ideologia dominante.
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Poucos são os que acompanham as necessidades do capitalismo, pois 
o capital cultural, econômico e político falam mais alto. Se a maioria dos 
alunos não se inclui nas novas necessidades do mercado, logo são excluídos 
do processo, ficando poucos que detêm o saber ocupando os melhores cargos, 
sem contar com os apadrinhamentos e os sistemas de corrupção.

As realidades sociais que demonstram situações como desemprego, discri-
minação, humilhação, pobreza, entre outras, são vistas como algo natural, 
como se não fossem fruto de todo um processo histórico, político, ideológico 
desencadeados a partir da luta desigual e injusta e de diferentes interesses. 
Se você analisar as histórias das diferentes sociedades, especialmente aquelas 
fruto de um processo de colonização, com pilhagem, escravismo, desrespeitos 
às culturas nativas, entre outras, perceberá como a violência simbólica se faz 
presente, além da violência física.

As sociedades simples, consideradas atrasadas pelos colonizadores, 
como aquelas afastadas da sociedade industrializada, no caso os aborígines, 
os indígenas, foram saqueadas. Muitos foram extintos em nome da civilização 
e até da religião. Os astecas, os maias, no México e no Peru, foram massa-
crados e reduzidos numericamente, assim como várias nações indígenas 
brasileiras exterminadas.

5.4 Michel Foucault – aspectos centrais do seu pensamento

O pensamento de Michel Foucault se faz influente pela sua característica 
particular em perceber o conhecimento, o saber e o poder. As contribuições 
desse teórico se mostram contrárias à interpretação da sociedade feita pelas 
concepções positivistas e marxistas. Na concepção de Foucault, os modelos 
ou paradigmas que se pautam em padronização e determinismo ignoram as 
diversas realidades que se apresentam, bem como impedem a compreensão 
maior dos diversos fenômenos sociais.

Para Foucault, a sociedade moderna não é algo tão simples de se estudar, 
de modo que idéias e conceitos positivistas não são suficientes para se compre-
ender a complexidade das relações sociais.

Você viu que o Positivismo e o Funcionalismo têm como referência os 
modelos orgânicos na análise social, comparando a sociedade a um grande 
organismo vivo com suas partes interdependentes.

A preocupação dos teóricos do Positivismo, por exemplo, é realizar uma 
análise objetiva da sociedade, de forma neutra e sem subjetividades.
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Genealogia: procedência, origem. O que faz a genealogia é considerar o saber – 
compreendido como materialidade, como prática, como acontecimento – como peça de 
um dispositivo político que, enquanto dispositivo, articula-se com a estrutura econômica.

Por meio de um estudo denominado arqueológico, e partindo da proble-
mática da constituição histórica dos saberes sobre os homens, Foucault tenta 
mostrar que, para se chegar ao conhecimento, não há um método universal. 
Produziu uma série de estudos que apontam para uma espécie de genealogia 

do sujeito moderno.

Ge al ia edênci ri

Saiba mais

5.5 As relações de poder

Você já pensou sobre o que significa poder? Como se apresenta ou quais 
as formas de poder existentes? O que é preciso para se ter poder? Qual a 
relação entre poder e saber?

Na concepção de Foucault, o poder está presente em toda parte, em todas 
as relações sociais. Para muitas pessoas, quando se refere ao poder, elas logo 
pensam nas instâncias políticas: representante político (presidente, governador, 
prefeito, legislativo). Para Foucault, o poder se faz presente nas mínimas rela-
ções sociais. Até mesmo entre duas pessoas.

Essa concepção sobre as relações de poder tornou-se paradigma para 
análise contemporânea voltada para as nuances, as mínimas relações do dia-
a-dia, contrariamente às análises totalitárias da sociedade, até então vigentes.

A noção de poder, a partir de Foucault, tem uma forte ligação também com 
o saber ou os saberes, como ele costumava se referir. Da mesma forma que 
o poder, o saber também está em toda parte e não somente nas academias 
ou universidades em geral. Há, na verdade, na sua percepção, uma íntima 
relação entre saber e poder, uma vez que os que detêm certo tipo de saber, 
detêm também o poder. Isso é perceptível nas diversas situações sociais. Na 
análise de Foucault, o controle do saber e do poder apresenta-se, por exemplo: 
no jurídico, no Estado, nas organizações, nos hospitais, nas prisões, no corpo, 
na disciplina, entre outros.

Os diferentes saberes se confrontam, afirmam-se, controlam, reagem. Na 
sociedade moderna, onde predomina a força do capital, o saber constitui-se 
em uma forma de capitalização.
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Para Foucault (1986), a formação de saberes e o sistema de poder regulam 
as práticas sociais. O poder não é um objeto natural, uma coisa: é uma prática 

social. Todo saber é político, tem sua gênese nas relações de poder. O poder, 
por sua vez, deve ser analisado não nas formas legítimas, mas deve ser captado 
em suas extremidades, nas ramificações, em suas formas e instituições mais 
regionais e locais; não é tomado como um fenômeno de dominação maciço e 
homogêneo de um indivíduo sobre os outros. 

O poder deve ser analisado como algo que circula, funciona em cadeia, 
veiculado por cada um de nós, não é exclusivo das classes dominantes nem 
tem origem no capitalismo, pois se faz presente historicamente em outros 
sistemas sociais.

De acordo com Stuart Hall (1999, p. 42), 
Foucault destaca um novo tipo de poder, o “poder 
disciplinar”, que se desdobra ao longo do século 
XIX, chegando ao seu desenvolvimento máximo no 
início do presente século. Esse poder disciplinar 
está preocupado, em primeiro lugar, com a regu-
lação, a vigilância. Vai desde o governo da espécie 
humana ou de populações inteiras até o indivíduo 
e ao seu corpo. Seus locais são aquelas institui-
ções que se desenvolveram ao longo do século 
XIX e que “policiam” e disciplinam as populações 

modernas - oficinas, quartéis, escolas, prisões, hospitais, clínicas e assim por 
diante. Seu objetivo básico consiste em produzir um ser humano que possa ser 
tratado como um corpo dócil, facilitando, assim, as relações de dominação que 
atingem toda a realidade social, penetrando com sutileza na vida cotidiana.

Foucault desconstrói a concepção 
de poder apenas como algo negativo, 
repressivo e destrutivo. É uma relação 
de poder que não atua do exterior, 
mas trabalha o corpo dos homens, 
manipulando seus elementos, produz 
seu comportamento, enfim, fabrica o 
tipo de homem necessário ao funcio-
namento e manutenção da sociedade 
industrial capitalista. 
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5.6 O poder disciplinar

Os estudos realizados por Foucault abrangem uma variedade de assuntos e 

situações. Esse autor realizou pesquisas sobre a medicina, o nascimento da clínica, 

em presídios, além de fazer um apanhado histórico de como os saberes foram 

se constituindo ao longo do tempo. De forma geral, sua obra demonstra o poder 

nos variados aspectos. Uma das formas de poder para a qual Foucault chama a 

atenção na sociedade moderna é o que ele denomina de poder disciplinar.

Essa forma de poder é muito presente até mesmo nas fabricas, nas escolas, 

nas igrejas, nos presídios, nos hospitais, etc.

Em uma de suas obras significativas sobre o tema, Vigiar e punir, o autor 

analisa as relações de poder na sociedade.

Outro estudo importante realizado por Foucault foi sobre a loucura, mais 

precisamente sobre a concepção de loucura desenvolvida na sociedade 

moderna. A loucura está associada à maneira como o saber e o poder se 

fizeram presentes para disciplinar os indivíduos. 

O pensamento de Bourdieu e de Michel Foucault tem sua relevância para 

analisar a sociedade atual, especialmente por não se prender a modelos rígidos 

e determinantes. As concepções de Poder e de Poder disciplinar são importantes 

para que se perceba a política por vários ângulos. Por outro lado, os conceitos 

de Habitus, de campo e de violência simbólica, em Bourdieu, trouxeram novas 

perspectivas de análises sociológicas para que possamos compreender as dife-

rentes formas de dominação presentes nos dias atuais, principalmente por meio 

da educação, da mídia e das instituições e organizações sociais modernas.

Síntese da aula

Nesta aula, você viu as principais idéias de Pierre Bourdieu e Michel Foucault, 

com destaque para os conceitos de habitus, campos e violência simbólica, de 

modo que você pudesse ter a noção de como o pensamento de Bourdieu se 

constitui para auxiliar na análise da realidade social. Quanto a Foucault, você 

viu os conceitos de saber, poder, poder disciplinar. A partir do pensamento 

de Foucault é possível ter uma visão diferente daquela do Positivismo e do 

marxismo, uma vez que esse teórico se opõe a essas correntes e mostra que é 

necessário na sociedade moderna buscar novas formas de análise social. Por 

meio da concepção foucaultiana de poder se percebe que este se faz presente 

em todas as formas de relações e nos diversos segmentos sociais.
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Atividades

1. O que significam Habitus e Campo para Bourdieu? Dê exemplos com base 

na realidade e justifique sua resposta.

2. Para Bourdieu, o que é violência simbólica e como se apresenta na socie-

dade? Argumente com exemplos.

3. Conforme o pensamento de Foucault, o poder está presente:

somente na esfera do estadoa) 

somente na sociedade civilb) 

em todas as relações sociaisc) 

somente na sociedade industriald) 

4. Um dos conceitos fundamentais utilizados por Foucault trata-se do poder 

disciplinar. Esse tipo de poder está preocupado, em primeiro lugar, com:

vigilância e a regulaçãoa) 

o indivíduo e a vigilânciab) 

o cidadão e a regulaçãoc) 

o grupo e a vigilânciad) 

Comentário das atividades

A atividade 1 se refere à noção de Habitus e de Campo, que são 

centrais na sociologia de Pierre Bourdieu. A sua resposta deve ter apon-

tado o que significa cada um desses conceitos e apontado um exemplo. 

Você demonstrou conhecimento sobre o assunto se indicou que o Habitus 

acontece a partir do cotidiano e de forma que se repete e se torna comum 

o entre os indivíduos, grupos e instituições. Por outro lado, o campo é onde 

o Habitus acontece. Caso você tenha respondido corretamente, alcançou o 

objetivo apontado no inicio da aula, que é destacar os conceitos centrais 

de Bourdieu.

A atividade 2 está relacionada ao objetivo apontado anteriormente, pois 

se refere a um dos conceitos centrais de Bourdieu. Assim você demonstrou 

conhecimento sobre as características centrais de violência simbólica se deixou 

claro a forma com que a violência simbólica se apresenta. Assim você a deve 

ter diferenciado da violência física e dado um exemplo. Lembre-se de que esse 
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tipo de violência leva em conta formas de humilhação e preconceito, incutindo 
na pessoa a idéia de submissão. 

A atividade 3 está em consonância com os objetivos aplicados acerca dos 
conceitos e idéias centrais de Foucault. Para responder você deve ter conside-
rado as diversas opções sobre a forma como o poder está presente na socie-
dade. Se você respondeu a (c), em todas as relações sociais, você acertou, 
mas, é preciso que saiba porque e como o poder está presente em todas as 
relações sociais, do contrário, sua resposta ficou sem valor algum. A letra 
(a), que se refere ao poder somente na esfera do estado, está errada, pois 
Foucault percebe o poder em todas as esferas da sociedade e nas diversas 
relações sociais; a alternativa c demonstra isso. Quanto a (b), referente ao 
poder somente na sociedade civil, está errada, pois uma vez que o autor 
defende a idéia que o poder está presente em todas as relações e esferas da 
sociedade, nos planos micro e macro social, evidentemente, que não pode 
estar presente somente na sociedade civil. Já a (d), que percebe o poder 
somente na sociedade industrial, também está errada, pois segue a mesma 
lógica da apontada na (b).

A atividade 4 se refere ao poder disciplinar. Se você respondeu a letra 
(a), que o poder disciplinar está preocupado com a vigilância e a regulação, 
você acertou. Lembre-se de que é necessário saber como a forma disciplinar 
procurar manter os indivíduos vigiados e presos às normas. A alternativa (b), 
na qual se diz que o poder está com o indivíduo e a vigilância, está errada. 
Embora Foucault demonstre a questão da vigilância sobre o indivíduo sua 
idéia central está na questão da vigilância e da regulação, formas que a 
sociedade, por meio de suas instituições se utiliza para manter os indivíduos 
subordinados e dóceis ao sistema, isto é, à ordem social. A opção (c), na 
qual com o cidadão e a regulação, segue a mesma lógica do comentário 
apontado na (b), pois o cidadão não deixa de ser o indivíduo. Por outro 
lado, a idéia de regulação está presente no autor, como se afirmou na afir-
mativa (a), mas é por meio da vigilância e da regulação que o poder disci-
plinar está presente constantemente. A opção (d), que diz que com o grupo 
e a vigilância, está errada, pois a idéia de Foucault é quanto à vigilância e 
à regulação sobre os indivíduos.

As atividades 3 e 4 se referem aos objetivos elencados anteriormente. Caso 
você tenha acertado, demonstrou conhecimento acerca das idéias centrais de 
Foucault. Para o Serviço Social, observe que as idéias de Foucault são bastante 
atuais, tendo em vista o fato de os Assistentes Sociais atuarem nas diversas 
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instituições sociais e órgãos que trabalham com base no poder disciplinar e, 
também, com as diversas relações de poder. 

Sendo assim, você percebeu como os conceitos desse teórico são funda-
mentais para quem atua com questões sociais.
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Na próxima aula

Você vai estudar sobre o pensamento sociológico de Giddens no contexto 
da globalização. Essa aula mostrará os principais conceitos e idéias de 
Giddens e também como a globalização pode ser analisada sob a ótica desse 
teórico contemporâneo.

Anotações
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Objetivos

Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de:

identificar os principais conceitos de Giddens;

identificar a importância das idéias de Giddens na análise da 

globalização.

Pré-requisitos

Para um maior aproveitamento desta aula, é importante que você tenha 

estudado, atentamente, as aulas anteriores, relacionadas aos teóricos clássicos 

da Sociologia: Durkheim, Weber e Karl Max. Ao compreender as idéias centrais 

desses clássicos você terá mais condições para assimilar o conteúdo desta 

aula, tendo em vista que as idéias de Giddens apresentam uma nova proposta 

de análise da sociedade que foge dos paradigmas anteriores. Desta feita, é 

importante saber como esse teórico se diferencia dos clássicos anteriores.

Introdução

Nesta aula, você vai estudar o pensamento de Anthony Giddens e sua 

influência na analise da sociedade globalizada. Primeiramente, você vai saber 

quem é esse autor; em seguida, as idéias e conceitos centrais como reflexivi-

dade, encaixe e desencaixe e sua compreensão sobre a globalização.

6.1 Giddens e a questão da modernidade

Anthony Giddens é professor de Sociologia da Universidade Cambridge 

– Inglaterra. Seus trabalhos são discutidos nos Estados Unidos desde os anos 

70, mas foram tardiamente introduzidos na França. Ficou conhecido como o 

teórico da terceira via.

Aula 6
O pensamento sociológico de Giddens 

no contexto da globalização
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Diferente das concepções positivista/funcionalista e do materialismo histórico 
de Marx, vistos anteriormente, a “pós-modernidade” é apresentada por Anthony 
Giddens como um período em que a realidade social se mostra fragmentada.

Para entendermos essas novas tendências da Sociologia, precisamos 
distinguir as diferenças entre sociedades tradicionais, a modernidade, e o que 
atualmente pode ser considerado como pós-modernidade. Stuart Hall (1999, 
p. 14), falando sobre a identidade cultural na pós-modernidade, afirma que as 
sociedades modernas são, por definição, sociedades de mudança constante, 
rápida e permanente. Para ele, essa é a principal distinção entre as socie-
dades “tradicionais” e as “modernas”.

Giddens (1991), ao discutir a questão da modernidade, usa termos como 
descontinuidade, reflexividade, desencaixe, para, de modo geral, situar a 
relação espaço-tempo. Critica a postura evolucionista comumente usada para 
explicar a linearidade da história, ou seja, a visão que privilegia uma continui-
dade de fatos em seqüência lógica que tende a um fim idealizado.

Se a realidade é fragmentada, afirma Giddens, não podemos percebê-la 
a partir de modelos totalizantes, não existem modelos que sirvam para toda 
humanidade. A característica principal da sociedade pós-moderna é a dife-
rença. Daí o fato de a realidade nunca se apresentar como única, ela está 
naturalmente o tempo todo sendo deslocada ou descentrada.

6.2 Globalização

Esse termo já carrega consigo a noção de globo, isto 
é, que é um fenômeno que envolve todo o nosso planeta. 

Globalização se refere à aproximação das distancias ou, 
de outra maneira, significa que as economias, a polí-
tica e as culturas estão interligadas. Quando as pessoas 
falam em globalização, geralmente estão se referindo 
ao mercado, onde tudo pode ser comercializado como 

se não houvesse distâncias, como se a distância entre os 
países não existisse.

Se você tomar como exemplo a produção e venda de 
sapatos, numa cidade, por mais simples que seja, se os 

produtores de sapatos possuem algum contato com comer-
ciantes da Europa e firmam um acordo de fornecimento de mil pares, por 
exemplo, por um determinado período, perceba que há uma situação que 
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se pode chamar de globalização, uma vez que de locais mais distantes 

é possível a comercialização entre empresas. A facilidade das comunica-

ções, o uso da internet, telefones, por exemplo, provocaram o processo de 

globalização.

Segundo Giddens (1990), a globalização pode ser assim explicada: A 

intensificação das relações sociais em escala mundial que liga localidades 

distantes de tal maneira, que acontecimentos locais são modelados por eventos, 

ocorrendo a muitas milhares de distância e vice-versa.

Observe que o autor se refere à intensificação das relações sociais, mesmo 

com as distâncias físicas. Giddens nos apresenta uma clara definição de 

globalização, mostrando-nos que esse fenômeno ocorre, entre outros fatores, 

pela circularidade rápida das relações sociais. É certo que o termo é bastante 

evidenciado quando se fala em comércio; todavia, as culturas, as políticas e o 

comportamento das pessoas e dos grupos ou organizações sofrem alterações 

também com a globalização.

6.3 Reflexividade e desencaixe

A idéia de reflexividade está associada à ação refletida do indivíduo sobre 

todas as coisas que estão em sua volta. Importante também perceber que a 

vida cotidiana exige cada vez mais racionalidade para que os indivíduos 

possam viver e, por sua vez, atender aos seis anseios e necessidades.

Quando Giddens trabalha como o conceito de reflexividade, é preciso 

primeiramente buscar o porquê desse conceito para analisar a sociedade 

moderna. Com base na idéia de reflexividade se tem uma noção dos desafios 

do mundo atual, globalizado, desafios que exigem das pessoas saber posicio-

nar-se e decidir perante as diversas situações em que se encontram.

As noções de tempo-espaço são fundamentais para compreensão do 

processo de construção das realidades na globalização. Não se pode mais 

pensar no poder das instituições como tradicionais ou até mesmo estáticos. 

Eles sofrem com a reflexividade constante, já que a possibilidade de convi-

vência com as mais diversas formas de vida torna-se uma realidade por meio 

do poder da informação, trazido pelas facilidades das comunicações.

A reflexividade proporciona o desencaixe e vice-versa, isto é, somos cons-

tantemente levados a pensar sobre os novos paradigmas e nessa reflexão 

conclui-se que nada é tão sólido, tão constante como parecia ser.
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Desencaixe é o deslocamento das relações sociais do contexto local e sua recombinação 
por meio de distâncias indeterminadas do espaço/tempo (GIDDENS, 2002, p. 221).

lo l mbin ão

Saiba mais

6.4 Giddens e a Teoria da Estruturação 

A teoria da estruturação diz respeito à forma como os estudiosos percebem 
os elementos centrais que fazem parte da organização da sociedade, a partir 
das relações sociais. Giddens, segundo Corcuff (2001), elabora sua teoria da 
estruturação para explicar como as relações sociais na sociedade atual podem 
ser percebidas.

Giddens faz a distinção entre a consciência prática e consciência discur-
siva. O autor procura mostrar que as pessoas, em geral, têm uma percepção 
do mundo e da realidade em que estão inseridas. Quando se refere à consci-
ência prática, leva em consideração que a ação de determinadas pessoas não 
se dá aleatoriamente ou sem sentido. Ao contrário, é exatamente por ter uma 
clareza do ambiente em que convive ou trabalha, por exemplo, que o indi-
víduo fala ou escreve para transformar ou manter uma determinada situação. 
A consciência prática daquele que fala ou escreve está presente na medida em 
que põe em prática as suas idéias e percepções do mundo.

Se você considerar a maneira como as pessoas discutem numa reunião 
da empresa e buscam resolver seus problemas, poderá perceber a consci-
ência prática.

Quanto à consciência discursiva, refere-se à maneira como as pessoas 
agem com conhecimento tácito, isto é, adquirido pela experiência. Esse conhe-
cimento pode ser demonstrado em determinadas situações.

6.5 Giddens e o Serviço Social

As idéias de Giddens podem servir para o Serviço Social na medida 
em que se tem a percepção da complexidade da sociedade atual e também 
quando se percebe que os paradigmas estão sempre para servir na orientação 
das práticas sociais e na análise dos diversos aspectos da sociedade. Por outro 
lado, a idéia de reflexividade em Giddens indica também a clareza de que os 
paradigmas não respondem a tudo na sociedade, mas servem de orientação 
para sua análise.
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Importante saber que a idéia de não se prender ao tradicional já é uma 
perspectiva interessante pelo fato de favorecer novas buscas para a expli-
cação da vida social.

Quando se leva em conta que o Assistente Social atua em diferentes situa-
ções e instituições, que por sua vez em geral é cobrado a seguir os padrões e 
normas institucionais, a teoria de Giddens pode fornecer elementos para novas 
formas de pensar a prática social.

É nesse sentido que o pensamento de Giddens sobre reflexividade e desen-
caixe serve para compreendermos determinados aspectos da realidade em 
que possa se encontrar o profissional Assistente Social.

O pensamento desse autor tem hoje grande importância para compre-
endermos as práticas sociais depois da revolução tecnológica, haja vista a 
mudança de paradigma.

O homem, por meio das facilidades que as comunicações proporcionam, 
pode entrar em contato com culturas diversas, ocasionando mudanças em 
quase todos os setores da vida, comportamento pessoal e sexual, questiona-
mento dos valores tradicionais como, por exemplo, a estrutura da família, que 
já não se configura como antes.

As idéias desse teórico estão situadas numa perspectiva individualista, 
como é a realidade na sociedade atual marcada pelo consumismo e, conse-
qüentemente, pela fragmentação das relações sociais. Nesse caso, é impor-
tante questionar: até que ponto as idéias de Giddens podem ser utilizadas 
no Serviço Social? Quais as implicações dessa teoria para a prática do 
Assistente Social? 

A partir do Pensamento de Giddens, temos uma percepção flexível de 
análise da sociedade. Os conceitos trabalhados por esse teórico demonstram 
a necessidade de uma percepção não determinista. Tem-se, portanto, uma 
contribuição teórica preocupada com os desafios da sociedade do conheci-
mento, marcada pela tecnologia e pela flexibilidade.

Síntese da aula

Nesta aula, você viu as idéias e conceitos de Giddens para analisar a 
sociedade globalizada. Entre os conceitos centrais desse autor, você viu o que 
são reflexividade, encaixe e desencaixe. Se você pode ter acesso às referen-
cias a seguir discriminadas, faça a leitura.
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Atividades

1. As idéias de Giddens estão relacionadas à idéia (ou concepção) de:

a) complexidade

b) funcionalidade

c) subjetividade

d) materialidade

2. Conforme o pensamento de Giddens, desencaixe significa:

a) o deslocamento das relações sociais do contexto local e sua recombi-

nação por meio de distâncias determinadas do espaço-tempo;

b) o deslocamento das relações sociais do contexto local e sua recombi-

nação por meio de distâncias indeterminadas do espaço-tempo;

c) o deslocamento do tempo;

d) o deslocamento do espaço.

3. Podemos afirmar, a partir das idéias de Giddens, que:

a pós-modernidade apresenta-se como um período em que a reali-a) 

dade social é uniforme;

a pós-modernidade apresenta-se como um período em que a reali-b) 

dade social é fragmentada;

a pós-modernidade apresenta-se como um período em que a reali-c) 

dade social é linear;

a realidade social é contínua e uniforme.d) 

4. Qual a importância das idéias de Giddens na análise da globalização? 

Explique. 

Comentário das atividades

Para realizar essa atividade, foi preciso que você reveja a aula sobre 

Giddens. 

Quanto à atividade 1, se você respondeu a alternativa (a), sua resposta 

está correta. As idéias de Giddens situam-se no que pode se chamar de teoria 

da complexidade. Esse termo se dá exatamente porque a sociedade atual se 

mostra bastante fragmentada. É também complexo pelo fato de não termos 
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como determinar até mesmo como vamos agir em determinadas ações, mas 
somente quando a conjuntura ou momento apontar. A letra (b), Funcionalidade, 
está errada, pois esse conceito é usado principalmente por Durkheim e não 
por Giddens. A alternativa (c), Subjetividade, também está errada já que esse 
conceito é trabalhado por Weber, conforme você viu na aula 2. Já a letra (d), 
materialidade, está errada uma vez que a idéia de complexidade em Giddens 
não leva em conta o conceito de materialidade trabalhado por Marx.

Na atividade 2, se você respondeu a alternativa (b) sua resposta está 
correta. Essa perspectiva demonstra como os indivíduos vão procurando se 
adaptar às novas realidades a partir do que se identifica culturalmente, muito 
embora passem a conviver em outro contexto (local, política, cultura, etc). A 
letra (a), que diz que o deslocamento das relações sociais do contexto local e 
sua recombinação por meio de distâncias determinadas do espaço-tempo está 
errada. Giddens se refere no seu conceito de Desencaixe a distâncias indetermi-
nadas. Uma das idéias centrais no pensamento de Giddens sobre o desencaixe 
é a questão da necessidade constante dos indivíduos se adaptarem às reali-
dades e, por sua vez, na sociedade atual tudo é muito inconstante. A alterna-
tiva (c), aponta que o deslocamento do tempo, não faz sentido em relação ao 
pensamento de Giddens. Esse autor se refere ao tempo-espaço como processo 
de recombinação e de encaixe e desencaixe e não se refere, apenas ao tempo. 
A letra (d), diz que deslocamento do espaço, está errada, pois as idéias desse 
teórico não se referem apenas ao deslocamento espacial. Toda a sua análise 
sobre encaixe e desencaixe passa pela idéia de tempo e espaço juntos.

Na atividade 3, se você respondeu a alternativa (b), acertou. A pós-mo-
dernidade apresenta-se como um período em que a realidade social é frag-
mentada. Isso está associado à idéia de globalização e às complexidades 
das relações sociais. A letra (a) está errada, pois a pós-modernidade não se 
apresenta como um período em que a realidade social se demonstra uniforme. 
Na perspectiva de Giddens, a realidade é complexa e dinâmica, portanto não 
uniforme. A alternativa (c), diz que a pós-modernidade apresenta-se como um 
período em que a realidade social é linear, portanto está errada, pois a idéia 
básica desse teórico é a não linearidade, conforme a teoria da complexidade. 
A assertiva (d), aponta que a realidade social é contínua e uniforme, assim está 
errada, pois na idéia de complexidade em Giddens, a noção de descontinui-
dade e de não uniformidade é o que predomina. 

Na atividade 4, você precisou verificar o conceito de globalização para 
Giddens e também fazer suas considerações. Sua resposta foi favorável se 
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você apontou como as idéias desse teórico sobre a globalização podem servir 
para compreender as diversas realidades em que os indivíduos se encontram. 
Isto é, como a globalização pode afetar a vida das pessoas em qualquer lugar 
que ela esteja.

Se você respondeu corretamente a todas as questões, compreendeu as 
principais idéias de Giddens e seus conceitos centrais para a análise da socie-
dade e da globalização.
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Na próxima aula

Você vai estudar o pensamento sociológico de Bauman e as implica-
ções da pós-modernidade. Serão trabalhados os principais conceitos desse 
autor, como a idéia de liquidez e sociedade de consumo. Em seguida, 
serão estudados o conceito de pós modernidade e feita uma discussão 
sobre as suas implicações.

Anotações
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Objetivos

Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de:

identificar os principais conceitos de Bauman;

analisar as questões conceituais e suas contradições sobre a 
pós-modernidade.

Pré-requisitos

Para um maior aproveitamento desta aula, é importante que você tenha 
estudado, atentamente, as aulas anteriores, especialmente as relacionadas aos 
teóricos clássicos da Sociologia: Durkheim, Weber e Karl Marx (aulas 3, 4, 5 
e 6) e a aula sobre globalização e neoliberalismo. É importante rever essas 
aulas porque você terá maior facilidade quanto aos conceitos e idéias sobre a 
análise da sociedade. Assim você verá quais as diferenças básicas quanto ao 
pensamento desse teórico atual em relação aos anteriores.

Introdução

Pensar no tipo de sociedade que temos hoje não é uma a tarefa tão 
simples. Temos uma vida marcada por uma dinâmica cada vez maior, com 
a facilidade de comunicações trazida com o avanço da tecnologia e da 
informação.

As relações sociais são cada vez mais influenciadas pela ideologia capi-
talista, com ênfase no consumo, no individualismo e na busca do lucro fácil. 
É nesse contexto que o sociólogo polonês Zigmunt Bauman desenvolve sua 
análise, a partir da noção de liquidez.

Nesta aula, você vai estudar as principais idéias desse teórico a partir do 
conceito “liquidez”. O autor situa-se entre os teóricos da pós-modernidade, 

Aula 7
O pensamento sociológico de Bauman 
e as implicações da pós-modernidade
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opondo-se à análise totalitária da história e chamando-nos a atenção para os 
desafios advindos com o modelo de sociedade baseado no consumo.

Ziygmunt Bauman (1925), sociólogo polonês, iniciou sua carreira na 
Universidade de Varsóvia, onde ocupou a cátedra de Sociologia geral. Teve 
artigos e livros censurados e em 1968 foi afastado da universidade. Logo em 
seguida emigrou da Polônia, reconstruindo sua carreira no Canadá, Estados 
Unidos e Austrália, até chegar à Grã-Bretanha, onde em 1971 se tornou 
professor titular de Sociologia da Universidade de Leeds, cargo que ocupou 
por vinte anos. Responsável por uma prodigiosa produção intelectual recebeu 
os prêmios Amalfi, em 1989 (por sua obra Modernidade e holocausto), e 
Adorno, em 1998. Entre as principais obras encontram-se: Modernidade e 

holocausto, O mal-estar da pós-modernidade; Modernidade e ambivalência; 
Globalização: as conseqüências humanas; Modernidade líquida e Amor 
Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos.

7.1 A noção de liquidez

Seguindo a linha da discussão sobre a modernidade, encontramos em 
Bauman (2001) a noção de liquidez. Essa noção implica perceber a socie-
dade baseada em processos e relações sociais fluidos. Significa que, com a 
dinâmica gerada pela industrialização, pela globalização e pelo consumismo, 
as pessoas, organizações ou grupos sociais passam a adotar uma conduta 
sempre mutável, de acordo com as novas demandas da sociedade e, conse-
qüentemente, novas configurações.

Se você refletir sobre a sua vida, as relações sociais com que você está 
envolvido(a): a família, as pessoas no trabalho, alguma religião, os amigos, as 
pessoas do curso de Serviço Social, entre outros, verá que durante boa parte 
do seu tempo você age em função da sociedade. Além do mais, perceba que 
a tendência da maioria das pessoas é buscar a melhor forma de resolver suas 
necessidades, seus conflitos e alcançar seus objetivos, a partir do que se apre-
senta mais “encantador” ou interessante.

A partir das idéias de Bauman, nesse contexto, a vida, em muitos casos, 
passa a ser ditada pelos sistemas ou elementos mais influentes e poderosos 
economicamente. Em outras palavras, as pessoas, em geral, seguem valores, 
ideologia e noções disseminadas pelos meios de comunicação de massa. Desta 
feita, não é por acaso que as propagandas de um corpo perfeito, de um carro 
de luxo, da roupa da moda, entre outras, são fundamentadas no potencial e 
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na noção de que cada um deve ser o melhor, o mais elegante, o mais famoso 
e interessante. O melhor, por sua vez, é aquilo que é passado pelos meios de 
comunicação, por meio de filmes, novelas, programas de entretenimento, além 
das diversas peças publicitárias.

Bauman critica a visão totalitária da história quando 
afirma que, ao entrarmos no mundo da modernidade 
fluida, devemos abandonar toda esperança de tota-
lidade, tanto futura como passada. A idéia de tota-
lidade diz respeito à percepção de que na vida as 
coisas são sempre as mesmas, sólidas ao longo do 
tempo, o que permite ter uma forma de controle sobre 
os indivíduos de maneira eficiente.

Nas sociedades não industrializadas, quase tudo 
acontece de maneira muito simples e natural e não há 
uma cobrança de que você tem que ser sempre o melhor; não há uma 
vida baseada no mercado, pois não há espaço nem necessidades para tanto. 
À medida que a sociedade vai se industrializando, o mercado vai tomando 
cada vez mais espaço na vida das pessoas, de maneira a influenciar as rela-
ções e comportamentos sociais.

A relação consumista que se estabelece neste momento do capitalismo é 
ampla e atinge toda subjetividade humana, a crença de que podemos comprar 
tudo. Tendo a imagem como um valor, busca-se adquirir um corpo perfeito, 
assim como um carro e a possibilidade de viajar embora não se saiba os fins, 
em lugar da certeza tradicional de não saber os meios. 

A compulsão no consumo exacerbado é criada pelo apelo dos meios 
de comunicação que atingem 
o desejo por meio da sedução, 
gerando um vazio e a sensação 
de nunca estar satisfeito. Nesse 
tipo de sociedade, o homem deve 
estar sempre se suprindo das 
necessidades que o mercado lhe 
impõe. Comprar transforma-se 
num ritual de exorcismo, estabele-
cendo então uma relação viciosa 
de busca constante e fluida dos 
valores e comportamentos. 
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Como afirma Alain Touraine citado por Bauman (2001, p. 29), “chegou o 
fim da definição do ser humano como um ser social, definido por seu lugar na 
sociedade, que determina o seu comportamento e ações”.

7.2 Comunidade

Na concepção de Bauman, em razão dessa dinâmica proporcionada pelas 
necessidades do mercado, principalmente pelo consumismo, a idéia de comu-
nidade também sofre alterações. Já não se fala em comunidade no sentido de 
totalidade e de permanência ou de relações duradouras.

De agora em diante, as comunidades podem ser entendidas apenas como 
artefatos efêmeros da peça da individualidade em curso, e não mais as forças 
determinantes e definidoras das identidades. Se você tomar como exemplo um 
condomínio, as comunidades virtuais que você encontra na internet, os grupos 
que se encontram para as noitadas, entre outros, logo se percebe que essa 
leitura baumanina é bastante atual.

Diante das contradições e ambigüidades que perpassam nosso cotidiano 
como marcas da sociedade atual, que valores podemos escolher para ter uma 
vida saudável? Quais as instituições mais seguras para contribuir na sociali-
zação das crianças? São questionamentos que estão cada vez mais presentes 
nas conversas entre as pessoas e demonstram a complexidade na qual estamos 
inseridos. Para Bauman (2000),

nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar ou deixa 
que essa arte caia em desuso pode esperar encontrar respostas 
para os problemas que a aflige. E o caminho para reverter esse 
quadro, propõe, passa necessariamente pela ação coletiva, 
pela política com “P” maiúsculo (Disponível em: <http://www.
voltairenet.org>. Acesso em: 10 jul. 2006).

Sem dúvida, nesse tipo de sociedade, onde tudo flui, um dos graves 
problemas é a perda da capacidade de questionar. Se levarmos em conta 
que as instituições no capitalismo contribuem precariamente para a formação 
crítica, salvo algumas exceções, percebe-se o quanto é grave tal situação.

7.3 A globalização para Bauman

O fenômeno da globalização é também analisado por Bauman como algo 
inexorável e marcado por contradições e conflitos. Para esse autor, a proximi-
dade das nações, favorecidas pela tecnologia e pelos sistemas de informação, 
não tem resolvido os problemas sociais. Muito pelo contrário, é cada vez mais 
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grave a exclusão social e os problemas como: violência, desemprego, fome, 
narcotráfico, entre outros.

Em sua obra Vidas desperdiçadas, Bauman (2005) traça um perfil de uma 
sociedade baseada no consumo, na qual as grandes empresas determinam o 
comportamento das pessoas, somente quem tem mais é quem mais ganha e é 
cada vez maior o número de indivíduos marginalizados e excluídos.

7.3.1 Sobre a política

Na visão de Bauman, a política se apresenta como algo sem sentido, 
numa sociedade em que vale o consumo e o individualismo. No caso da polí-
tica, esse autor afirma que “o liberalismo reduziu-se ao credo de que não há 

alternativa e a esquerda vem se curvando progressivamente a ele. Isso ameaça 

a sobrevivência da política como ação coletiva e promove o conformismo em 

larga escala”.

Como é cada vez mais acentuado individualismo numa sociedade líquida, 
a política surge como mais uma oportunidade para alcançar benefícios 
pessoais, em detrimento do coletivo.

7.4 Sociedade Pós-Moderna

Para muitos estudiosos, a pós-modernidade pode ser considerada a partir 
do período que compreende o final da década de 1980 e início de 1990, 
pelas grandes transformações que marcaram esse momento recente da história 
da humanidade. A Queda do Muro de Berlim pode ser entendida como um 
marco histórico e simbólico: compreende o final da União Soviética e o início 
de uma nova ordem mundial. Um tempo em que o capitalismo não enfrenta 
mais o poder de outra nação em termos mundiais. Sua hegemonia consolida-se 
com a política neoliberal e a globalização da economia, pelo desenvolvimento 
da informática (principalmente a Internet) facilitadora desse processo.

Não é de se estranhar que as interpretações realizadas nesse sentido 
apontem para uma diversidade de conceitos que demonstram ainda não haver 
teorias completas e consolidadas, já que se trata de uma realidade cujos atores 
estão em franco processo de construção.

A globalização trouxe-nos uma perspectiva de inter-relações impen-
sadas até algum tempo atrás, nos costumes, cultura, educação, comunica-
ções, ecologia, política e, principalmente, na economia. O capital não mais 
se encontra concentrado num mesmo espaço: centralizado nas grandes 
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Globalização: processo de integração entre as economias e sociedades dos vários 
países, especialmente no que se refere à produção de mercadorias e serviços, aos 
mercados financeiros, e à difusão de informações.

corporações e nas agências internacionais financeiras, está entranhado em 
todos os países, ditando as regras e as normas para aplicação de recursos 
e determinando as ações dos governantes em relação à política econômica 
e social.

ciedad  d ário

Saiba mais

O neoliberalismo estimula ideologicamente o individualismo e o consumismo, 
utilizando sistematicamente os meios de comunicação. O Mc’Donalds, a Texaco, 
por exemplo, e outras grandes marcas, estão presentes em praticamente todos 
os lugares, delineando assim o que se pode chamar de aldeia global.

A globalização econômica internacionaliza o capital e os bens de consumo, 
estimula o consumismo e, ao mesmo tempo, aumenta a exclusão social de 
grande parte da população mundial, no interior dos países e em determinadas 
regiões do planeta, como África, América Latina, alguns países da Ásia. 

7.5 A sociedade virtual

O termo sociedade virtual se refere ao modo como as pessoas, grupos 
e organizações se apresentam na sociedade atual, tendo em vista as facili-
dades trazidas pelo computador, a internet e toda forma de comunicação, 
como celular, fax, entre outras. Tem se tornado cada vez mais comum diversas 
formas de relações sociais a partir do uso do computador, especialmente pela 
internet, o que favorece inclusive a interatividade em tempo real.

Você pode acompanhar, por exemplo, a guerra dos Estados Unidos com 
o Iraque, os conflitos entre Israel e Palestina, entre outros, por intermédio de 
repórteres que se colocaram na zona do conflito e captaram imagens que foram 
levadas ao ar em tempo real na TV e também na internet. Algumas imagens só 
são possíveis via internet, na qual não ocorrem os controles das informações.

É cada vez mais comum, também, os namoros pelo computador, além de 
propostas de casamento ou até mesmo o sexo virtual. Com uma webcam insta-
lada em seu computador, você pode enviar imagens para alguém com quem 
você esteja conectado.
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Na educação já existem diversos cursos a distancia, como esse que 
você está fazendo, além de cursos de pós-graduação. Na Internet existe uma 
variedade de comunidades virtuais, como o Orkut, grupos de estudos, etc. 
Encontramos comunidades e programas tanto de caráter positivo como nega-
tivo. Esse último é o mais preocupante, uma vez que atenta contra qualquer 
cidadão. Não são poucos os sites com conteúdo preconceituoso em relação ao 
negro, ao índio, aos imigrantes, às mulheres, aos gays, entre outros. 

7.6 A questão da pobreza

A pobreza tem sido constantemente objeto de discussões infindas entre 
políticos, cientistas sociais, religiosos e de uma variedade de movimentos 
sociais. O fenômeno da pobreza não deve ser analisado como algo natural, 
conforme fazem os positivistas e as abordagens sociológicas derivadas dessa 
corrente.

A pós-modernidade, embora tenha facilitado a vida em determinados 
aspectos, mantém o mesmo mecanismo de exclusão social, beneficiando 
somente uns poucos que já possuem mais do que o suficiente. Enquanto isso, os 
países desenvolvidos se beneficiam da miséria que se faz presente em grande 
parte do globo terrestre. Conforme Costa (1987, p. 215),

mesmo considerando a pobreza um conceito específico de 
análise estrutural de cada sociedade, se tomarmos a sociedade 
ao longo da história verificamos que nunca a pobreza adquiriu 
caráter tão agudo como na época contemporânea. É alarmante 
o contraste entre o acúmulo de bens produzidos, aos quais os 
indivíduos aspiram, e o número de seres que tem pouca ou 
nenhuma possibilidade de acesso a tais bens. Esse estado de 
carência e pobreza é agravado por toda ideologia da socie-
dade industrial capitalista, baseada num desenfreado apelo ao 
consumismo, ao desfrute do conforto, do bem estar e da sofisti-
cação proporcionados pela vida moderna.

Diante do que foi exposto até aqui, você pode perceber que existem vários 
motivos para relacionarmos os novos problemas sociais da atualidade como 
objetos de estudo para o seu curso. Que relações você pode estabelecer entre 
essa realidade e a prática do profissional em Serviço Social? 

7.7 A violência

Nas cidades, especialmente nas grandes metrópoles, a violência se 
tornou lugar comum. O medo de sair de casa e ser assaltado ou sofrer 
qualquer tipo de violência tem sido freqüente. Diante dessa realidade, o que 
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fazer? Qual o papel do Estado perante isso? Como as pessoas se protegem 

ou procuram segurança?

Na visão de Bauman, os vários problemas sociais, como a falta de segu-

rança, são cada vez mais freqüentes em função do individualismo exacer-

bado. As coletividades perderam o sentido e a organização para reagirem 

com precisão aos problemas sociais. As respostas surgem como mais uma 

proposta individualista, como criar fortalezas individuais; casas com segu-

ranças, grades, cercas elétricas, alarmes, entre outros recursos não são sufi-

cientes, quando o problema é estrutural e alimentado por uma visão mercanti-

lista e de consumo.

Entre os principais tipos de violência perpetrados destacam-se crime orga-

nizado (narcotráfico, tráficos de mulheres e crianças), o terrorismo, a violência 

contra a mulher - independente de classe social. No Brasil, por exemplo, na 

área rural, a principal forma de violência consiste na concentração de terras 

por parte de poucos, o sistema de grilagem, a pistolagem.

Os jornais, rádios e TVs freqüentemente noticiam casos chocantes de 

assassinatos a mando de proprietários de terras: o mais recente foi o assas-

sinato da Irmã Dorothy, em Anapu-Pará-Brasil - defensora da ecologia e dos 

trabalhadores sem-terras, morta em emboscada por pistoleiros, a mando de 

coronéis da região. Antes tivemos casos como o de Chico Mendes – no Acre, 

Padre Josimo – Maranhão, Margarida Alves – na Paraíba, entre vários outros 

que continuam impunes.

Segundo Costa (1987, p. 238), estudos de Sociologia da violência 

demonstram que

não existe na sociedade humana uma violência instintiva como 
entre os animais. Também não existe uma noção absoluta de 
violência. Existem violências, sob formas diversas, em dife-
rentes circunstâncias. Há a violência institucionalizada oficial, 
praticada pela policia, pelo Estado; a violência internacional 
entre dois mundos em conflito; a violência não oficial, mas 
também organizada, entre bandos armados que se defrontam 
pelo domínio de atividades ilegais (drogas, jogos etc.), ou pelo 
domínio de terras como os bandos de jagunços dos proprie-
tários rurais); a violência como explosão de movimentos de 
massa, como os linchamentos; a violência resultante do precon-
ceito contra mulheres, negros, homossexuais, sob a forma indi-
vidual ou organizada, a exemplo da Ku Klux Klan, organização 
direitista e racista norte-americana.
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Diante de tal realidade, não se pode pensar e agir egoisticamente, tentando 

resolver um problema que é de todos e que denuncia a necessidade de um 

Estado mais próximo do cidadão, que garanta melhores condições de vida e 

de dignidade para todos. 

7.8 As drogas

O problema das drogas não é novo, mas é cada vez mais acentuado 

e alimentado pela sociedade industrial e consumista. Tem se tornado lugar 

comum, nas diversas cidades, um grande número de jovens viciados em 

drogas, tanto lícitas, quanto as consideradas ilícitas.

As drogas lícitas, especialmente bebidas alcoólicas e cigarros, embora 

sejam classificadas como tal, viciam grande parte da juventude e das famílias. 

Os problemas familiares, em função do álcool, por exemplo, afetam as diversas 

classes sociais. Quanto ao cigarro, é fato notório os males que causa à saúde.

O crescimento do uso de drogas e entorpecentes tem se dado em razão de 

vários fatores de ordem política, social, cultural, econômica, entre outros. Por 

outro lado, é importante lembrar que, para que existam problemas como esse, 

é necessário saber o que alimenta suas causas e conseqüências.

Analisar sociologicamente o problema do uso de drogas requer uma 

percepção não somente do ponto de vista emocional ou psicológico, mas saber 

que ocorre a partir da própria sociedade, portanto, são vários os fatores que 

favorecem tal fenômeno: desestrutura familiar, falta de perspectivas na vida 

moderna, desilusão, ineficiência das instituições sociais responsáveis para 

garantir o equilíbrio e o bem estar dos indivíduos.

Em nível mundial, o narcotráfico globalizou-se como crime organizado e 

como mega-empresa. Fortalece-se a partir da falta de perspectivas geradas 

pela ideologia capitalista, que favorece a alienação e o desequilíbrio em todos 

os aspectos, principalmente por meio da ideologia veiculada pelos meios de 

comunicação de massa, propagandas, filmes, novelas, programas de entrete-

nimentos. Incute-se a ilusão de uma vida perfeita, desde que se tenha condi-

ções para adquirir os produtos mais valorizados no mercado, como o carro de 

luxo, roupas e acessórios de grandes grifes da moda, um corpo perfeito em 

função de cirurgias plásticas e produtos de estética e beleza, entre outros.

As brechas criadas pelo sistema capitalista partem da sua natureza 

ilusória, materializada com o consumismo e o estresse da vida, principalmente 
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nos grandes centros urbanos. Assim, o narcotráfico cresce, alimentado pelo 
desejo de lucro fácil, de poder e de status. Em conseqüência disso, as princi-
pais vítimas são os jovens, independente de classe social a qual pertençam. O 
Estado, por sua vez, mostra-se ineficiente em diversos aspectos, permitindo a 
proliferação do problema, e boa parte de seus representantes facilitam ou são 
coniventes com o crime organizado.

7.9 O desemprego

O desemprego é um dos itens mais citados, quando se refere aos princi-
pais problemas da vida atual. Com base nas políticas neoliberais, as empresas 
introduzem recursos tecnológicos de ultima geração como a robótica, para 
produção de bens duráveis e de consumo. Em conseqüência, há redução ou 
exclusão de tipos de trabalhos até então vigentes. Nesta fase que vivemos 
pós-moderna, compreendida como transição para onde não sabemos ainda, 
ocorre uma recomposição da mão-de-obra, com exigência de novos perfis 
profissionais no mercado, sem uma política definida de qualificação. As 
empresas também reduzem as garantias contratuais de trabalho, por meio da 
terceirização como prestação de serviços.

7.10 Migração

Desde que o homem existe, a migração tem sido um dos principais aspectos 
da sua história. A busca por melhores condições de vida é uma constante na 
vida dos seres humanos. Assim, os processos migratórios existem desde os 
primórdios da humanidade. Conforme relata a história, os primeiros homens 
eram nômades, uma vez que estavam sempre mudando de uma lugar para 
outro, à medida que não encontravam mais condições de alimento num deter-
minado local.

Durante o período da Revolução Industrial, centenas de trabalhadores 
deixavam o campo para viverem nas cidades, na esperança de conseguir 
um emprego para sua manutenção e de sua família. O êxodo rural tem sido 
comum em várias partes do mundo; as regiões mais ricas sempre atraem o 
maior número possível de pessoas de diversas partes do mundo. O fator deter-
minante das migrações em geral é, na maioria das vezes, econômico, salvo 
algumas exceções.

Temos diversas forma de migrações, tanto internas, que ocorrem dentro de 
um país, de estado para estado, ou até mesmo dentro do mesmo estado, entre 
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as cidades, mais especificamente do interior para a capital. Já as externas 
ocorrem de país para país, muitas vezes de maneira clandestina (como as 
que acontecem na fronteira do México para os Estados Unidos). Conforme 
Giddens (2005, p. 215),

os padrões de migração mundiais podem ser vistos como um 
reflexo dos laços econômicos, políticos e culturais que estão 
em rápida mudança entre os países. Estima-se que, em 1990, 
a população migrante do mundo foi de mais de 80 milhões de 
pessoas, 20 milhões das quais eram refugiadas. 

Em função das migrações, países como França, Estados Unidos, Canadá, 
entre outros, passam por um processo de novas configurações sociais, polí-
ticas e culturais. Por outro lado, há uma política cada vez mais discriminatória 
por parte das grandes nações desenvolvidas, que tomam medidas radicais 
para impedir o avanço dos imigrantes em seus países. Em geral, eles são 
hostilizados e não conseguem emprego ou, quando conseguem, são sub-em-
pregados mal remunerados.

7.11 As desigualdades sociais e seu recrudescimento

Embora o capitalismo e a globalização se façam cada vez mais fortes, 
especialmente com as facilidades trazidas pelo avanço das tecnologias e da 
informática, a questão das desigualdades sociais não tem sido resolvida. Ao 
contrário disso, o fosso entre ricos e pobres só tem aumentado.

Os países ricos continuam sempre mais ricos, em detrimento da maioria 
dos países mais pobres, que ficam cada vez mais pobres. Observa-se que as 
riquezas produzidas mundialmente não são socializadas. As políticas econô-
micas adotadas nos diversos países do terceiro mundo, por exemplo, não apre-
sentam a preocupação em diminuir as desigualdades e a exclusão social.

Os países mais pobres do planeta são, em geral, pobres devido aos 
processos históricos marcados por colonizações, pilhagem e preconceitos 
entre colonizadores e colonizados. Países da África, Ásia e América Latina 
são as principais vítimas. 

O pensamento de Bauman tem sua importância para analisar a sociedade 
pós-moderna pela forma como conduz sua linha de raciocínio de forma leve 
e coerente. O conceito de modernidade líquida é significativo, mostrando-nos 
como a atualidade apresenta-se fluida, de forma que as relações sociais são 
cada vez mais fragmentadas. Um exemplo concreto dessa fluidez é demons-
trado quando as relações sociais se estabelecem em função do consumo.
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Síntese da aula

Nesta aula, você viu as principais idéias de Zygmunt Bauman, com 

destaque para o conceito de modernidade líquida, além das idéias sobre polí-

tica, globalização e comunidade e pós-modernidade.

Atividades

1. Explique o que significa sociedade líquida para Bauman.

2. Como Bauman percebe a globalização na sociedade atual?

3. Assinale a alternativa que corresponde às idéias de Bauman.

Defende a idéia de solidez na sociedade pós-moderna.a) 

Defende a idéia de liquidez nas sociedades pós-industriais.b) 

A compulsão no consumo exacerbado é um dos indicadores de uma c) 

sociedade marcada pela solidez das relações sociais.

Já se fala em comunidade no sentido de totalidade e de permanência d) 

ou de relações duradouras.

4. A característica principal da sociedade pós-moderna é:

semelhançaa) 

igualdadeb) 

diferençac) 

legitimidaded) 

Comentário das atividades

Na atividade 1, você deve ter demonstrado conhecimentos sobre o 

conceito de liquidez em Bauman. Sua resposta será considerada favorável 

se você apontou que a noção de liquidez está presente na sociedade pós-mo-

derna, especialmente quando se trata de consumismo. Uma das características 

básicas da sociedade líquida é a fragmentação das relações sociais.

Na atividade 2, você deve ter levado em consideração também a aula 

sobre globalização. Quanto à idéia de Bauman sobre globalização, você a 

deve ter relacionado com a idéia de sociedade pós-moderna. Sua resposta foi 

favorável se nela você demonstrou que a globalização acontece de forma a 

facilitar a fragmentação das relações sociais.



AULA 7 • TEORIAS SOCIOLÓGICAS

UNITINS • SERVIÇO SOCIAL • 1º PERÍODO 181

Na atividade 3, se você respondeu a letra (b), acertou. A principal idéia 
de Bauman é a noção de liquidez. A letra (a), defende a idéia de solidez na 
sociedade pós-moderna, está errada, pois Bauman defende que a sociedade 
atual é marcada pela liquidez, o que significa que tudo se modifica com faci-
lidade. A letra (c), apontando a compulsão no consumo exacerbado como 
um dos indicadores de uma sociedade marcada pela solidez das relações 
sociais, está errada. Muito embora a sociedade pós-moderna seja marcada 
pelo consumo, isso demonstra também uma sociedade. Nesse caso, a idéia 
de solidez contraria o pensamento do autor. A letra (d), diz que já se fala em 
comunidade no sentido de totalidade e de permanência ou de relações dura-
douras. A opção está errada, pois no pensamento de Bauman, conforme se 
viu, a idéia de comunidade na sociedade pós – moderna está marcada pela 
dinâmica e pela fragmentação, portanto está mais presente a idéia de relações 
sociais frágeis.

Na atividade 4, se você respondeu a letra (c), sua resposta está correta, 
pois a diferença é uma das características centrais da sociedade pós-moderna. 
As demais alternativas: semelhança; igualdade e legitimidade não são carac-
terísticas principais.

Caso você tenha acertado as questões todas, atingiu os objetivos sobre as 
idéias de Bauman e a sociedade pós-moderna.
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