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As três 
vertentes

marxista

(ou histórico-cultural

durkheimiana

(ou funcionalista

weberiana
(ou compreensiva) 

vão inspirar outros 
pensadores que, refletindo 
sobre a realidade em que 
viveram, mesclando-se ou 

não contribuições de 
diferentes linhas teóricas, 

demonstraram a 
possibilidade de responder 

aos desafios do homem 
contemporâneo. 
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Para Marx, a preocupação é conjunto dos
indivíduos inseridos nas classes sociais.

Para Durkheim, a sociedade é tudo e o
individuo deve ser submetido ao que é
geral.

Para Weber, o individuo e sua ação são os 
elementos constitutivos das ações sociais.

três modos 
diferentes de se 

posicionar diante 
da mesma 

questão
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O principio da 
integração social

O principio da 
coesão social

O principio da 
contradição 

coesão e 
equilíbrio

Interesses e 
dominação

Conflito e 
transformação
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Retomada da visão 
positivista do 

método cientifico :

A tese do coletivo 
ou do social como 
ponto de partida 

logico na explicação 
do fenômenos 

sociais

As ciências sociais devem pautar-se 
pelos mesmos métodos das ciências 

naturais pois o mundo natural e a 
realidade social estão submetidos 

aos mesmos mecanismos da 
regularidade social

A explicação da vida social 
tem seu fundamento na 

sociedade e não no individuo

A sociedade é muito mais do 
que a soma dos indivíduos que a 

compõem
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CONCEITO DE FATO SOCIAL: 
são formas de pensar, agir e 

sentir que a sociedade impõe 
aos indivíduos.

A sociedade é que determina o 
comportamento dos indivíduos

Visão funcionalista: o mundo social é visto como algo objetivo 
que tem suas próprias leis

A sociedade é uma realidade estruturada que vai moldando a
ação individual

Os fatos sociais são gerais, 
exteriores e coercitivo

Os fatos sociais  tem como 
função a preservação e a 

conservação da sociedade
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Conceitos básicos: ação e 
compreensão social

A ação social é sempre uma
conduta que tem um sentido e é
referida a outro sujeito

Cabe à sociologia captar e entender o significado das condutas
sociais, das suas interações e das instituições nas quais a ação
humana está objetivada (leis, costumes, igreja, Estado, etc).

Concepção individualista da 
sociedade

A realidade não pode ser concebida
como algo exterior ao individuo, mas
tem como ponto de partida o individuo

A ação do individuo como determinante da estrutura social

Metodologia
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Compreensão  da sociedade: infraestrutura e superestrutura

A esfera econômica é a base da organização politica

Centralidade dos 
fatores econômicos

Determinismo 
econômico

“Os homens é que fazem a sua própria história mas não a fazem como
querem, não a fazem sob circunstancias de sua escolha e sim sob
aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas
pela passado”

Metodologia
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1. Infraestrutura

Trabalho: elemento 
fundamental

Transformação da 
natureza

Reprodução da 
existência humana

Dimensões do 
processo de trabalho

Relações do homem 
com a natureza

Relações dos 
homens entre si

Mediada pela matéria prima 
e pelos instrumentos de 

trabalho

Relações que os homens 
estabelecem entre si no 
processo de produção

Forças produtivas Relações de Produção

Modo de Produção

Materialismo 
Histórico

Metodologia
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Partindo da analise das relações de produção, Marx 
constatou que a sociedade se dividia em classes sociais

As classes sociais surgem quando um grupo social se 
apropria das forças ou meios de produção e se torna  

proprietário dos instrumentos de trabalho 

Classes 
fundamentais

Proprietários dos 
meios de produção

Não proprietários

Instrumentos 
de dominação

Estado
Garantia de domínio econômico: pela força e pelas leis
voltadas para os interesses da classe dos proprietários

Um conjunto de representações da realidade que servem
para legitimar e consolidar o poder das classes dominantes

Ideologia

2. Superestrutura

Materialismo 
Histórico

Metodologia
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3. (ENEM 2016) A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das
sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela
restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que
todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada.
Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar
a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às
vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova.
(DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000).
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O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com
base na

A) vinculação com a filosofia como saber unificado.
B) reunião de percepções intuitivas para demonstração.
C) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social.
D) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais.
E) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político.
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