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CAROS ACADEMICOS. As informações no quadro comparativo podem não conter algumas idéias importantes dos pensadores, mas consta 
àquelas que primamos serem as ideais para este estudo. Para complementar seus estudos leiam os textos alusivos a cada autor. Boa leitura e 
ótima prova. À EQUIPE DE TEORIAS SOCIOLÓGICAS. 
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AUGUSTE COMTE 
 

Baseado nos 
conhecimentos das 
ciências naturais, este 
autor deu inicialmente o 
nome de “física social” às 
suas análises da sociedade, 
antes de criar o termo 
sociologia. Para Comte, 
entre os pensadores da 
época, a nova teoria da 
sociedade, denominada 
por ele de positiva, deveria 
ensinar os homens a 
aceitar a ordem existente, 
deixando de lado a sua 
negação, ou seja, com seu 
pensamento positivista, 

histórico e o sistemático, 
outras ciências abstratas 
antes da Sociologia, 
segundo Comte, haviam 
atingido a positividade: a 
Matemática, Astronomia, 
a Física, a Química e a 
Biologia. Assim como 
nestas ciências, em sua 
nova ciência chamada de 
física social e 
posteriormente Sociologia, 
Comte usaria da 
observação, da 
experimentação, da 
comparação, da 
classificação e da filiação 

A contribuição principal 
de Comte à filosofia do 
positivismo foi sua adoção 
do método científico como 
base para a organização 
política da sociedade 
industrial moderna, de 
modo mais rigoroso que na 
abordagem de Saint 
Simon. 

Comte viveu para ver sua 
obra comentada 
extensamente em toda a 
Europa. Muitos 
intelectuais ingleses foram 
influenciados por ele, e 
traduziram e promulgaram 
seu trabalho. Seus devotos 
franceses tinham 
aumentado também, e 
mantinha uma 
correspondência volumosa 
com sociedades 
positivistas em todo o 
mundo. 

 



Comte exerce uma ampla 
influência junto aos 
intelectuais nos escalões 
do poder para manutenção 
da ordem em função do 
progresso. 

histórica como método 
para a obtenção dos dados 
reais. 

 
 
 
 
ÉMILE DURKHEIM 
 

FATOS SOCIAIS – objeto 
da sociologia. 
Características: coerção 
social (coercitividade), 
esses fatos são exteriores 
aos indivíduos 
(exterioridade) e, é social 
todo fato que é geral 
(generalidade).  

METODO DO 
CONHECIMENTO DA 
SOCIOLOGIA – a 
explicação cientifica exige 
que o pesquisador 
mantenha certa distância e 
neutralidade em relação 
aos fatos, resguardando a 
objetividade de sua 
análise. 

Ateve-se às 
particularidades da 
sociedade em que vivia, 
aos mecanismos de coesão 
dos pequenos grupos e à 
formação de sentimentos 
comuns resultantes da 
convivência social. 

Suas idéias foram seguidas 
por outros pensadores da 
época como Marcel 
Mauss. 

 
 
 
 
 
KARL MARX 
 

Parte do principio de que a 
estrutura de uma sociedade 
qualquer reflete a forma 
como os homens 
organizam a produção 
social dos bens. A 
produção social, segundo 
ele, engloba dois fatores 
básicos: as forças 
produtivas e as relações de 
produção. 

MATERIALISMO 
HISTORICO - corrente 
mais revolucionaria  do 
pensamento social nas 
conseqüências teóricas e 
na prática social que 
propõe. 
 

Marx contribuiu para uma 
nova abordagem do 
conflito, da relação entre 
consciência e realidade, e 
da dinâmica histórica. 

O sucesso e a penetração 
do materialismo histórico, 
quer no campo da ciência 
– ciência política, 
econômica e social -, quer 
no campo da organização 
política, se deve ao 
universalismo de seus 
princípios  e ao caráter 
totalizador que imprimiu 
às suas idéias. 

 
 
 

Para Max Weber, o objeto 
da Sociologia é a ação 
social, cujo caráter 

O autor entende que a 
realidade é o devir e o 
cientista tem a 

Sua contribuição para a 
sociologia tornou-o 
referência obrigatória. 

Outros sociólogos alemães 
puseram em prática o seu 
método compreensivo, 



MAX WEBER 
 
 

objetivo se baseia em 
critérios internos dos 
indivíduos participantes. 
Ele acreditava firmemente 
nos ideais democráticos e 
buscava caminhos que 
libertassem o homem da 
cristalização da 
democracia. 
 

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. 
 

Mostrou, em seus estudos, 
a fecundidade da análise 
histórica e da compreensão 
qualitativa dos processos 
históricos e sociais. 

como Sombart, também 
um estudioso do 
capitalismo ocidental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TALCOTT PARSONS 
 
 
 

Pensando sobre o uso de 
sistemas, postulou que os 
sistemas relevantes 
tratados na ciência social e 
comportamental eram 
"abertos", significando que 
eles estariam embutidos 
em um ambiente 
consistido de outros 
sistemas. O maior sistema 
é o "sistema da ação", 
consistindo em 
comportamentos humanos 
interrelacionados, 
embutidos em um 
ambiente físico-orgânico. 

Parsons desenvolveu suas 
idéias durante um período 
em que Teoria dos 
Sistemas e Cibernética 
estavam na linha de frente 
da ciência social e 
comportamental 

Parsons contribuiu para o 
campo do Evolucionismo 
Social e 
Neoevolucionismo. Ele 
dividiu a evolução em 
quatro subprocessos: 
1)diferenciação, que cria 
subsistemas funcionais a 
partir do sistema principal, 
como discutido acima. 
2)adaptação, quando esses 
sistemas evoluem para 
versões mais eficientes. 
3)inclusão de elementos 
previamente excluídos dos 
sistemas dados. 
4)generalização de 
valores, aumentando a 

Sua tentativa de estruturar 
todo o mundo da ação 
social em apenas quatro 
conceitos foi demais para 
muitos sociólogos 
americanos, que estavam 
saindo das grandes 
pretensões dos anos 60 
para adotar uma 
abordagem mais empírica. 
Isso levou a influência de 
Parsons a rapidamente 
desaparecer dos EUA de 
depois de 1970. Seu filho 
Charles Parsons é uma 
destacada figura na 
filosofia e na matemática. 



legitimidade do sistema 
mais complexo. 

 

 
 
Fonte - livro: COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2.ed. são Paulo: Moderna, 1997. 
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