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Primeiras correntes do pensamento sociológico 

A primeira corrente do pensamento sociológico é chamada de profetas do passado. Isso porque eles são 

reacionários. Eles criticavam o iluminismo e a revolução francesa. Para eles, esses fenômenos sociais eram 

os causadores dos problemas enfrentados pela sociedade no final do Séc. XVIII e início do Séc. XIX. Os 

socialistas utópicos, por sua vez, defendiam uma sociedade mais igualitária organizada em torno do bem 

comum.  Essa corrente do socialismo defendia a expansão dos princípios da Revolução Francesa para criar 

uma sociedade mais racional. O termo utópico foi associado a esses socialistas pejorativamente por 

socialistas científicos por considerarem as ideias desse grupo de pensadores como ingênuas e irrealizáveis, 

mas seus objetivos nem sempre eram utópicos. Eles defendiam o estabelecimento de um suporte rígido para 

a ciência e a criação de uma sociedade baseada em princípios científicos.  Já a corrente positivista defendia, 

em grande medida, a aplicação de métodos científicos baseados na experimentação como única forma de 

proporcionar um conhecimento verdadeiro sobre a sociedade. Assim, a ciência da sociedade deve ser 

rigorosa, baseando-se sempre na experimentação a fim de explicar corretamente os fenômenos sociais. No 

socialismo científico, diferente dos utópicos, há a tentativa de explicar os problemas sociais através de uma 

análise lógica e crítica. Identificando que o problema da sociedade capitalista é a relação de opressão que 

existe entre as classes, esse grupo de pensadores se dedicou a construir uma teoria sólida de superação 

desse problema. A principal diferença entre o socialismo utópico e o científico era a noção de que as 

condições históricas que geraram o socialismo estavam ligadas às contradições essenciais do sistema que 

o produziu, o capitalismo. Sendo assim, o capitalismo é irresolvível como sistema contraditório, não podendo 

ser reformado, mas apenas superado. 

 

Sociologia se estabelecendo como ciência 

O funcionalismo é uma corrente das ciências sociais que se baseia na ideia de que os indivíduos e as 

instituições sociais exercem uma função específica  na sociedade. O funcionamento precário de cada 

instituição resulta na desregulação da organização social. Nessa corrente a sociedade é interpretada 

metaforicamente como um organismo vivo que depende do funcionamento pleno de seus órgãos para se 

manter saudável. 

No funcionalismo tende a uma interpretação holística da sociedade, ou seja, que foca no todo, numa 

orientação de nível macro. Isso significa dizer que essa corrente considera mais importantes fenômenos 

sociais amplos como a moral, as instituições sociais e a divisão do trabalho. Sendo assim, o funcionalismo 

abordará a sociedade em termos de elementos constituintes, como as normas, os costumes, as tradições e 

as instituições, deixando a análise do indivíduo em segundo plano. 

Por força da influência das ciências naturais, principalmente a Biologia, o funcionalismo acredita que as 

sociedades evoluem como os organismos vivos. Essa crença levou ao desenvolvimento do evolucionismo 

social e do darwinismo social, culminando no racismo científico e tendo sérias consequências sociopolíticas. 

Buscando se afastar da utopia, o marxismo articula correntes anteriores de grande influência. Seu método 

ficou conhecido por materialismo histórico dialético (às vezes citado como materialismo histórico ou 

materialismo dialético). Sua análise das dinâmicas sociais afasta qualquer idealismo, apesar de compreender 
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a realidade como um processo dialético. Isso porque, segundo a interpretação de Marx, as relações sociais 

estão baseadas nas possibilidades de produção da vida material, ou seja, como suprimos nossas 

necessidades define como se darão as relações de produção que fundarão o resto da sociedade. Além disso, 

Marx entende que essas relações abrigam opressão e exploração, o que gera conflito e contradição, onde 

entra a visão dialética da realidade. A partir desses conflitos surgem novas formas de estar no mundo pelas 

transformações históricas em como produzimos a vida material. 

Marx e Engels acreditavam que o capitalismo era contraditório, pois quem produzia a riqueza não era quem a 

controlava. Por isso, eles não achavam possível uma boa vontade da burguesia. Para eles, apenas uma 

transformação na forma como o modo de produção se estabelece pode pôr fim aos problemas sociais 

gerados pelo capitalismo. Não se trata de ignorar o desenvolvimento histórico, afinal, para Marx, a história é 

processo dialético. Confrontada pelas suas contradições, a sociedade capitalista passaria para um novo 

estágio, síntese dessa contradição, um modo de produção comunista onde não há propriedade privada dos 

meios de produção (onde todo trabalhador tem acesso aos meios necessários para a produção da vida 

material) que abolirá a superestrutura formada pelo capitalismo possibilitará o exercício real das ideias de 

liberdade e igualdade política e jurídica defendidas pelo liberalismo. 

A Escola de Chicago representa uma guinada no estudo das ciências sociais que se direcionam para estudos 

das cidades e dos centros urbanos e do uso de etnografia (um método muito restrito à Antropologia) para 

pesquisas sociológicas. É nessa corrente sociológica que surge a ideia de microssociologia, o estudo do 

cotidiano, dos pequenos fenômenos e das interações sociais. Esses recursos metodológicos foram aliados 

à estatística e levantamento quantitativo de dados. 

O meio urbano é um dos temas principais da Escola de Chicago. A questão da diferença toma outra 

perspectiva (do “outro” para o “próximo”). Dentro desse tema surgem muitas questões como surgimento de 

favelas, a proliferação do crime e da violência, o aumento populacional, tão marcantes no início do século XX. 

A escola de Frankfurt foi um movimento intelectual criado por filósofos e cientistas sociais de orientação 

marxista em 1924, na Alemanha, que ficou caracterizado por uma análise crítica da sociedade 

contemporânea.  Vários dos seus integrantes foram perseguidos e tiveram que fugir do regime nazista, e uma 

de suas mais importantes contribuições para a teoria crítica da sociedade ocorreu através do conceito de 

indústria cultural ou cultura de massas. 

A principal preocupação dos autores da Escola de Frankfurt era sua abordagem abrangente da vida social, 

alcançando aspectos variados. Mesmo com grandes diferenças em seus pensamentos, todos produziram 

uma teoria crítica da sociedade. 

Um dos principais conceitos da Escola de Frankfurt é o de sociedade de massas que designa uma sociedade 

em que o avanço tecnológico está submetido à reprodução da lógica capitalista. Nela, a lógica mercadológica 

avançou sobre outros aspectos da vida, como lazer, arte e cultura em geral. A sociedade em que viveram, e 

vivemos, é essa sociedade de massas, onde o consumo e a diversão são utilizados como forma de garantir a 

estabilidade social ocultando as contradições do sistema capitalista e diluindo seus problemas. 
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Exercícios 

 

1. TEXTO I 

Cidadão 

Tá vendo aquele edifício, moço? 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 

Eram quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me vem um cidadão 

E me diz desconfiado 

“Tu tá aí admirado 

Ou tá querendo roubar?” 

Meu domingo tá perdido 

Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 

E pra aumentar meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 

Que eu ajudei a fazer. 

BARBOSA, L. ln: ZÊ RAMALHO. 20 Super Sucessos.Rio de Janeiro: Sony Music, 1999 (fragmento). 

 

TEXTO II 

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e 

extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse 

fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe 

como um ser estranho, como uma força independente do produtor. 

MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos(Primeiro manuscrito).São Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (adaptado). 

Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é 

a) baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos 

postos de emprego. 

b) fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção 

de bens e serviços. 

c) estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. 

d) instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. 

e) derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. 
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2.  

 

A charge remete a discussões que têm marcado o pensamento sociológico e a sociologia 

contemporânea. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o teor desses debates. 

 

a) O reconhecimento de que as classes sociais deixaram de existir com a implantação dos modos 

de produção comunistas na Europa e, desde então, perderam sua importância histórica. 

b) As classes existiram apenas como um fenômeno localizado historicamente no tempo, de tal modo 

que hoje mesmo os partidos de esquerda renunciaram a identificar sua permanência na sociedade 

contemporânea. 

c) As classes sociais, assim como a estrutura social, são construções conceituais ideológicas, de 

modo que não existem empiricamente na vida social. 

d) As lutas de classes existiram enquanto se mantiveram os partidos de esquerda tradicionais e, com 

a morte desses, as lutas de classe foram substituídas por embates identitários. 

e) As classes deixaram de ser o referencial analítico privilegiado, mas conservam sua importância, 

pois as relações entre capital e trabalho no mundo moderno se mantêm. 
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3. Coube a Émile Durkheim (1858-1917) a institucionalização da Sociologia como disciplina acadêmica. 

Para o sociólogo clássico francês, a sociedade moderna implica uma diferenciação substancial de 

funções e ocupações profissionais. Sobre as análises desse autor, é CORRETO afirmar: 

a) O problema social é estritamente econômico e depende de vontades individuais.    

b) O desenvolvimento da sociedade moderna deve passar por um processo de ruptura social e 

permanente anomia.    

c) A questão social é também um problema de moralização e organização consciente da vida 

econômica.    

d) Para Durkheim, na sociedade moderna não há possibilidades de desenvolvimento das 

coletividades, por necessitar de novos pactos políticos dos governantes.    

e) Os indivíduos que criam seus próprios valores morais no interior de uma sociedade. 
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4. Leia os depoimentos a seguir: 

 

● Sou um ser livre, penso apenas com minhas ideias, da minha cabeça, faço só o que desejo, sou 

único, independente, autônomo. Não sigo o que me obrigam e pronto! Acredito que com a força 

dos meus pensamentos poderei realizar todos os meus sonhos, e o meu esforço ajuda a sociedade 

a progredir. 

(Jovem estudante e trabalhadora em uma loja de shopping). 

 

● Sou um ser social, o que penso veio da minha família, dos meus amigos e parentes, gostaria de 

fazer o que desejo, mas é difícil! Às vezes faço o que quero, mas na maioria das vezes sigo meu 

grupo, meus amigos, minha religião, minha família, a escola, sei lá... Sinto que dependo disso tudo 

e gostaria muito de ser livre, mas não sou!  

(Jovem estudante em uma escola pública que trabalha em empregos temporários). 

 

● Sinto que às vezes consigo fazer as coisas que desejo, como ir a raves, mesmo que minha mãe 

não permita ou concorde. Em outros momentos faço o que me mandam e acho que deve ser assim 

mesmo. É legal a gente viver segundo as regras e ao mesmo tempo poder mudá-las. Nas raves 

existem regras, muita gente não percebe, mas há toda uma estrutura, seguranças, taxas etc. Então, 

sinto que sou livre, posso escolher coisas, mas com alguns limites.  

(Jovem estudante e office boy). 

 

Assinale a alternativa que expressa, respectivamente, as explicações sociológicas sobre a relação entre 

indivíduo e sociedade presentes nas falas. 

a) Solidariedade mecânica, fundada no funcionalismo de E. Durkheim; individualismo metodológico, 

fundado na teoria política liberal; teoria da consciência de classe, fundada em K. Marx. 

b) Teoria da consciência de classe, fundada em K. Marx; sociologia compreensiva, fundada no 

conceito de ação social e suas tipologias de M. Weber; teoria organicista de Spencer. 

c) Individualismo, fundado no liberalismo de vários autores dos séculos XVIII a XX; funcionalismo, 

fundado no conceito e consciência coletiva de E. Durkheim; sociologia compreensiva, fundada no 

conceito de ação social e suas tipologias de M. Weber. 

d) Sociologia compreensiva, fundada no conceito de ação social e suas tipologias de M. Weber; teoria 

da consciência de classe, fundada em K. Marx; funcionalismo, fundado no conceito dos três 

estados de Augusto Comte. 

e) Corporativismo positivista, fundado em Augusto Comte; individualismo, fundado no liberalismo de 

vários autores dos séculos XVIII a XX; teoria da consciência de classe, fundada em K. Marx. 

  



 
 

 

 

7 

Sociologia 

 

5.  “A indústria cultural pode ser abordada sob o aspecto das funções exercida por seu produto, a cultura 

de massa (...). Tais funções se resumem fundamentalmente a duas, das quais derivam ou para as quais 

convergem as demais. Para os adversários da indústria cultural essa função seria a alienação. 

Inversamente, para os adeptos dessa indústria, ou para os que a toleram, essa função central seria a 

mesma de toda produção cultural: a revelação, para o homem, das significações suas e do mundo que 

o cerca.” 

(COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural, São Paulo, Editora Brasiliense, p.30-33). Adaptado. 

 

Os adversários da indústria cultural, ao acusarem-na de ser instrumento de alienação do homem, 

querem dizer que ela 

 

a) produz um maior dinamismo da cultura de massa, capaz de gerar efeitos sociais além dos 

previstos. 

b) possibilita ao indivíduo não apenas o acesso à informação, mas também, ao divertimento e ao 

lazer, fazendo com que ele deixe de lado suas responsabilidades e se preocupe apenas em 

aproveitar os bens que a vida lhe oferece. 

c) leva o indivíduo a não pensar sobre si mesmo e sobre a totalidade do meio social em que vive, 

transformando-se em mero joguete, ou seja, em um simples produto alimentador do sistema que 

o envolve. 

d) torna o indivíduo mais consciente dos problemas da realidade que o rodeia, possibilitando-lhe 

participar mais ativamente da vida em sociedade. 

e) possibilita ao indivíduo o acesso a uma grande quantidade de informações, de modo que ele passa 

a ter uma melhor compreensão dele próprio e do mundo em que vive. 
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1. E 

Como o trabalhador é alienado do processo produtivo, o aumento de riquezas produzidas não diminuem 

a desigualdade social, ao contrário, a produção de riqueza é fruto da exploração do trabalhador. Quanto 

maior for a riqueza, maior será a exploração. 

 

2. E 

A tendência na sociologia contemporânea é realizar a análise centrando-se em outros referenciais que 

não sejam exclusivamente aqueles das classes sociais. Citem-se como exemplos na sociologia 

contemporânea Bauman, Ulrich Beck, Giddens e Bourdieu, entre outros. O fato de não privilegiarem as 

relações entre capital e trabalho em suas análises não serve de indicativo para afirmar que estes autores, 

por exemplo, desconsideram a existência, no mundo moderno, das classes sociais. 

 

3. C  

A alternativa "c" é a única possível. O bom funcionamento da sociedade depende de sua coesão, que 

corresponde à adesão social a certos comportamentos morais e formas de pensar, agir e sentir. Sendo 

assim tudo que produz desordem é considerado algo prejudicial à sociedade, inclusive o capitalismo 

selvagem. 

 

4. C 

A alternativa correta apresenta três modelos de compreensão social. Na concepção individualista, 

predomina a ideia de que o ser social deve ter liberdade para realizar sua vida. Surge das concepções 

liberais que pregavam a independência do cidadão frente ao Estado, para que estes pudessem preservar 

os direitos particulares. Com o tempo, esse conceito se estende para outras esferas da vida.  

A concepção funcionalista de Durkheim entende que vários aspectos da vida social têm um papel 

importante para a estabilização da sociedade. Desta maneira, seguir as normas indicadas pela família, 

seguir a religião de todos e a maneira de agir da comunidade funciona como um mecanismo de 

harmonização da sociedade. Por fim, Weber trabalha com a ideia de ação social, na qual o membro da 

sociedade deve se orientar pelas ações (passadas, presentes ou futuras) de outros membros, interagindo 

com elas. É uma ação a partir da expectativa do agir alheio e de uma intencionalidade do agente para um 

determinado fim. 

 

5. C 

A indústria cultural leva o indivíduo a pensar que é o sujeito da cultura que consome, mas ele é na verdade 

um objeto usado como alimentador que mantém o sistema. 

 

 

 


