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Sociologia 

“O modo de produção da vida material é 
que condiciona o processo da vida social, 
política e espiritual. Não é a consciência 
dos homens que determina o seu ser, 

mas, inversamente, o seu ser social que 
determina a sua consciência.”

– Karl Marx (1818-1883)



Principais pensadores da sociologia

• Karl Marx (1818-1883)

• Emilie Durkheim (1858-1917)

• Max Weber (1864-1920)



Karl Marx



Karl Marx e a sociologia

• Filósofo, pensador social e militante do movimento 
operário, fundador daquilo que seria conhecido como 
“socialismo cientifico” ou “comunismo”.

• Sua teoria é produto da análise crítica da sociedade 
capitalista e das sociedades pré-capitalistas. 

• Sua produção intelectual sempre esteve ligada a 
necessidade prática de ajudar os trabalhadores a 
superar a exploração social.



Karl Marx e a sociologia

PRINCIPAIS CONCEITOS:

• Dialética

• Materialismo histórico

• Luta de classes

• Mais-valia

• Alienação do trabalho



Karl Marx e a sociologia

ATUALIDADE DE SEU PENSAMENTO: A obra de 
influenciou o surgimento do marxismo, ou seja, 
daqueles que reivindicam e continuam a obra de Marx. 
Hoje parte considerável do pensamento político de 
esquerda reivindica ideias presentes no pensamento de 
Marx.

PRINCIPAIS OBRAS: Manifesto do Partido Comunista; 
Crítica a Economia Política; O Capital; Miséria da 
Filosofia; Teses de Feurbach entre outras.



Émile Durkheim



Emile Durkheim e a sociologia

• Foi o primeiro professor de um curso de sociologia, 
discípulo intelectual de Auguste Comte, é considerado 
um dos fundadores da sociologia.

• Foi responsável por sistematizar os métodos da 
investigação sociológica. 

• Para ele era necessário reunir o método cientifico e a 
observação empírica da sociedades. 



Emile Durkheim e a sociologia

PRINCIPAIS CONCEITOS:
• Fato social
Para ele, a sociologia deveria se abster de estudar as 
individualidades dos sujeitos e se debruçar sobre 
estudos generalistas acerca dos fatos sociais, que são 
definidos como os aspectos de nossa sociedade que 
moldam as nossas ações em sociedade, tais como nossa 
língua, o Estado e a moral.



Emile Durkheim e a sociologia

CARACTERÍSTICAS
• São externos ao indivíduo, ou seja, os fatos sociais 
existem independentemente de nossas vontades.
• São de natureza coercitiva, o que quer dizer que eles 
possuem força para nos “obrigar” a agir de determinada 
maneira sob a ameaça de punições como o isolamento 
social
• São também generalistas, ou seja, atingem a todos 
sem exceções.



Emile Durkheim e a sociologia

PRINCIPAIS OBRAS
• As Regras do Método do Sociológico; O Suícidio; Da 
Divisão do Trabalho Social; As Formas Elementares da 
vida Religiosa.



Max Weber



Max Weber e a Sociologia

• Max Weber foi inovador ao fazer uma abordagem 
diferente daquela exposta por Comte e Durkheim. Para 
ele as ciências naturais não era um modelo a ser 
seguido. 

• Para ele há uma dimensão subjetiva na sociedade, que 
é formada pela consciência e intenções dos indivíduos. 
Essa subjetividade deve ser compreendida e 
interpretada pela sociologia.



Max Weber e a Sociologia

AÇÃO SOCIAL
O principal conceito sociológico de Weber é o de “ação 
social”. Para ele a sociologia é “uma ciência voltada para 
compreensão interpretativa da ação social”.
Nem toda ação é uma ação social. 
São ações sociais, por exemplo, um jogo de futebol, um 
namoro, uma greve de trabalhadores, uma aula, um 
culto religioso.



Max Weber e a Sociologia

Max Weber estudou profundamente a relação da 
religiosidade e do desenvolvimento social; assim como 
estudou a economia e a sociedade e o o próprio método 
cientifico.  

OBRAS MAIS IMPORTANTES: “A Ética Protestante e o Espírito 
do Capitalismo”; “Ciência como Vocação”; “Economia e 
Sociedade”; “História Geral da Economia”; “A política como 
Vocação”.



Sociologia 
no Brasil



Sociologia no Brasil

• Gilberto Freyre (1900-1987)

• Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982)

• Caio Prado Júnior (1907-1990)

• Florestan Fernandes (1920-1995)

• Darcy Ribeiro (1922-1997)



Temas da sociologia no ENEM

• Diversidade, conflitos e vida em sociedade

• Movimentos culturais: impactos na politica e na sociedade

• Cidadania e democracia, Estado e direitos, tipos de 
democracia: direta, indireta, representativa

• Globalização, tecnologias e suas consequências

• Legislação brasileira e seus impactos sociais

• Meios de comunicação e a questão social
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