
OS CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA: David Émile DURKHEIM (1858-1917) 

 

 

 

 

IMPERIALISMO: Humilhante derrota francesa 

para a Prússia.  

A Unificação Alemã – A criação do II Reich se 

deu em pleno Palácio de Versalhes em 

18/01/1871 

O imperador francês, Luís Bonaparte, foi 

tornado prisioneiro de guerra e a França acabou 

perdendo Alsácia (terra de Durkheim) e Lorena. 

Se a SOCIEDADE CAPITALISTA é um ser 

vivo complexo, ao ESTADO cabe a função 

de cérebro. Deve ser o responsável pelo 

estabelecimento de uma 

CONSCIÊNCIA SOCIAL e MORAL 

(EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA): 

NACIONALISMO EXARCEBADO 

Tais fatos, segundo Durkheim, provariam 

que a França vivia uma situação típica de 

ANOMIA 

(Ausência de regras → CRISE MORAL) 

COMUNISMO: Dois meses depois, acontece a 

conquista de Paris pelo proletariado, com a 

instalação da Comuna de Paris. 

1. FATOS HISTÓRICOS 

2. COMO DURKHEIM VÊ A CONJUNTURA? 

Em "As Regras do Método Sociológico", 

buscou fazer da SOCIOLOGIA uma disciplina 

rigorosamente científica. 

 

 

 

DIVIDE AS SOCIEDADES POR TIPOS: 

1) Sociedades Pré-Capitalistas = 

SOLIDARIEDADE MECÂNICA (dada pelos 

costumes, tradições e relações sociais 

estreitas >> mais simples, mais coesas >> com 

moral forte, já que a consciência coletiva 

exerce aqui todo seu poder de coerção sobre 

os indivíduos). 

2) Sociedades Capitalistas = SOLIDARIEDADE 

ORGÂNICA (dada pela acelerada divisão do 

trabalho social, que torna os indivíduos 

interdependentes). Gera ANOMIA! 

3. E PROPÕE UMA SAÍDA... 

4. SEU MÉTODO SOCIOLÓGICO 

OBJETO DE ESTUDO DA SOCIOLOGIA: 

(segundo Durkheim) 

O FATO SOCIAL 
(que deve ser tratado como COISA) 

Todo FATO SOCIAL é: 

1) COERCITIVO por natureza 

2) EXTERIOR aos indivíduos 

3) GERAL (afeta a todos ou à maioria) 

Como POSITIVISTA, considerava o lema ORDEM & PROGRESSO: os PROBLEMAS SOCIAIS deveriam ser 

encarados como TUMORES a serem extirpados. 

TERMOS POSITIVISTAS: limpar, varrer, operar, incluir, integrar, afirmar, somar, moralizar, tecnificar... 

 

 



OS CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA: Karl MARX (1818-1883) 

 

 

 

 

1789-1814 - Revolução Francesa (burguesa) 

1815-1848 - Restauração Feudal 

1820-1848 - Revoluções liberais. 

- Período da Juventude de Marx (1836-48). 

1871 - Unificação da Alemanha após vencer a guerra 

franco-prussiana. 

1871 - Comuna de Paris. 

“O Manifesto do Partido Comunista”:  

Panfleto revolucionário ANTICAPITALISTA.  

Critica o capital por transformar tudo em 

mercadoria com a finalidade de gerar o lucro 

egoísta. Propõe a construção de uma 

SOCIEDADE SOCIALISTA: PC →REVOLUÇÃO 

PROLETÁRIA → Ditadura do Proletariado 

→SOCIALISMO → COMUNISMO (sociedade 

onde não existiria nem ricos nem pobres). 

AS TRÊS FONTES DO MARXISMO:  

1) A filosofia alemã;  

2) O socialismo francês;  

3) A economia clássica inglesa. 

ALGUMAS OBRAS DE JUVENTUDE: 

1845: Lança suas 11 'Teses sobre Feuerbach' 

1846: Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels acertam 

contas com o grupo dos Hegelianos de Esquerda, o 

que resulta no desenvolvimento do método 

materialista (dialético e histórico): “Os filósofos têm 

apenas interpretado o mundo de maneiras 

diferentes; a questão, porém, é transformá-lo”. 

Fev/1848: Marx e Engels escrevem e lançam “O 

Manifesto do Partido Comunista” com a exaltação:  

“Proletários de todos os países, uni-vos!” 

 

DADOS HISTÓRICOS PRELIMINARES 

Seu método é o materialismo dialético: da matéria 

surge a ideia (materialismo); tudo é matéria e a 

matéria está em constante movimento e tudo se 

relaciona (dialética).  

Tem por base Demócrito, Leucipo, Epicuro e 

Heráclito. 

 

 

 

Capitalismo é alienação (separação): 

- O homem se aliena da natureza. 

- O homem se aliena do trabalho. 

- O homem se aliena de sua própria espécie. 

- O homem se aliena dos outros homens. 

O SOCIALISMO PROPOSTO POR MARX: 

- Os trabalhadores virariam donos dos meios 

de produção. 

- FIM do Desemprego. 

- Divisão do trabalho com rotação de funções 

e sem sobrecarga para o trabalhador. 

- Quem trabalha mais ganha maior salário. 

- Fim da separação entre trabalho manual e 

trabalho intelectual. 

- Educação, saúde, moradia para todos. 

 

 

UMA SOCIOLOGIA ENGAJADA 

SEU MÉTODO É O MATERIALISMO DIALÉTICO 

É A TOTALIDADE: Marx não separa história de 

economia, de sociedade, de política, de ciência e 

de ideologia: “unidade na diversidade”. 

O MATERIALISMO HISTÓRICO: 
 É o ser social que determina a consciência social.  

E a luta de classes é o motor da história. 

Forças produtivas: (Relação Homem-Natureza)  
meios de produção (ferramentas + matérias-

primas) + força de trabalho (humana)  
X  

Relações de produção: (relações de classes)  
Exemplo: BURGUESIA X PROLETARIADO. 

 

3) GERAL (afeta a todos ou à maioria) 
“O CAPITAL” (Obra principal de Marx) 

- Descortina a lógica desumana e antiecológica do 

capitalismo. 

- Parte da análise da mercadoria (e do dinheiro). 

- Analisa as relações de troca e de produção. 

- Percebe que o objetivo da produção capitalista é 

produzir mais valia (e não priorizar o ser humano) 

- Estuda a luta de classes e exploração econômica. 

 

 

ONDE BEBEU MARX. O MARX FILÓSOFO. 

O OBJETO DE ESTUDO DA “SOCIOLOGIA” de MARX 

O SOCIALISMO: FASE 1 PARA O COMUNISMO 



OS CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA: Max WEBER (1864-1920) 

 

 

 

 

Nasceu em Erfurt (Alemanha) 

Pai -político e jurista influente 

Mãe - protestante ardorosa 

Weber estudou direito, filosofia, história e 

sociologia. Tornou-se liberal e parlamentarista. 

A AÇÃO SOCIAL é a conduta humana dotada 

de SENTIDO. O homem individual dotado de 

significado e especificidade. 

Analisa o MOTIVO da ação, a ação em si e 

seus efeitos (a reação dos outros). 

Motivação → Fixa as normas sociais 

Define a 

AÇÃO SOCIAL 
 

como o objeto de estudo da sociologia. 

Após a I Guerra Mundial (1914-18), 

representou a Alemanha na assinatura do 

Tratado de paz de Versalhes e participou da 

comissão redatora da Constituição da 

República Alemã de Weimar. 

1. FATOS HISTÓRICOS 2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

ATENÇÃO! 

AÇÃO SOCIAL ≠ RELAÇÃO SOCIAL: 

Para que se estabeleça uma relação social, 

é preciso que o sentido da ação seja 

compartilhado. 

OS MOTIVOS DA AÇÃO SOCIAL: 

1) é dado pela TRADIÇÃO,  

2) é dado por INTERESSES RACIONAIS, 

3) é dado pela EMOTIVIDADE. 

3. IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS 

Recusa da Neutralidade científica: o cientista 

também age guiado por seus motivos, sua 

cultura, sua tradição, sendo impossível 

descartar-se, como propunha Durkheim, de 

suas pré-noções. 

1) O fato social se origina no indivíduo. 

2) Logo, a CIÊNCIA seria LIMITADA, tem uma 

explicação parcial da realidade (o mundo seria 

incognoscível). 

3) para explicar os fatos sociais, Weber propôs 

um instrumento de análise: o TIPO IDEAL. 

MÉTODO TÍPICO IDEAL: 

Construção do pensamento que permite 

conceituar fenômenos e formações sociais e 

identificar na realidade observada suas 

manifestações, comparando-as. 

MULTICAUSALIDADE: protestantismo teve um 

papel decisivo na formação do 

comportamento típico do capitalismo 

ocidental moderno. 

Análise histórica e método compreensivo: 
Weber mostrou a fecundidade da análise 
histórica e da compreensão qualitativa dos 
processos históricos e sociais.  
>> Particularidades históricas das sociedades  

>> Descoberta do papel da subjetividade na 

ação e na pesquisa social.  

>> Independente das ciências exatas e naturais. 

Compreensão da especificidade das ciências 

humanas. 
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Questões dobre a AULA 1: A questão da verdade 
1) Com base na AULA 1, responda: Por que a questão da verdade é tão importante para os 

dias de hoje? 

 

Questões dobre a AULA 2: O que é a Sociologia 
1) O que é a sociologia? 

2) O que ela se propõe a estudar? 

3) Quais são as duas revoluções que servem de alimento para o surgimento da ciência 

sociológica? 

 

Questões dobre a AULA 3: Senso comum e/ou ciência 
1) Caso precise, pesquise: O que é senso comum? 

2) Quais são as vantagens do pensamento científico para a obtenção da verdade? 

 

Questões dobre a AULA 4: O surgimento da Sociologia 
1) Descreva o contexto histórico de surgimento da sociologia?  

2) Qual é a importância do desemprego (trabalhador-livre) para o surgimento de todos os 

demais problemas sociais? 

3) O “método científico” desbancou o feudalismo no campo das ideias ao questionar o 

“método da autoridade” adotado pelo clero. Explique essa afirmativa. 

 

Questões sobre DURKHEIM: 

1) O que faz da sociologia iniciada por Émile Durkheim uma teoria de viés conservador? 

2) Para Durkheim, o objeto de estudo da Sociologia é o fato social. Defina as três 

características para que um fato seja considerado “fato social”. 

3) Caso precise, pesquise para responder: O que é anomia? 

4) Diferencie solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. 

 

Questões sobre MARX: 

1) A filosofia desenvolvida por Karl Marx é o materialismo dialético. Defina-o. 

2) A sociologia de Marx, parte da percepção de que as sociedades há muito estão divididas 

em classes sociais. Qual seria para ele o motor da história humana. Discorra a respeito. 

3) Qual é a principal crítica que Marx faz à sociedade burguesa capitalista? 



4) Marx propõe como saída para superação da barbárie capitalista um novo modelo de 

sociedade. Que modelo é esse? Caracterize-o.  

 

Questões sobre WEBER: 

1) Qual deve ser o objeto de estudo da sociologia, segundo Max Weber? 

2) Quais são os tipos de ação social. 

3) Diferencie ação social de relação social. 

4) Pesquise consultando a própria apostila ou outra fonte: O que é o tipo ideal proposto por 

Weber? 

 

PRAZO DE ENTREGA: 15/09/2020 até às 23h59min. 

Entregar: Pelo WhatsApp de Sociologia da sua Turma – digitado ou 

escaneado. Não esqueça de colocar NOME (completo) e TURMA. 


