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Meios de produção

• Não Proprietários X Proprietários;

•Luta de classes:

o escravo X cidadão livre;

o servo X senhor feudal;

o operário X patrão.

AULA PASSADA: Karl Marx; Classes Sociais; DESIGUALDADES. 

• Infra-estrutura deficiente ( falta de saneamento
básico);
• Transportes deficientes e trânsito caótico;
• Habitações precárias (favelização);
• Desemprego e crescimento do comércio informal;
• Aumento da violência e do crime organizado;
• Falta de áreas verdes e de áreas de lazer;
• Poluição das águas, do ar, do solo, sonora e visual;
• Discriminação econômica, de gênero, de raça, de
crença;
• Falta de investimento em cultura, em saúde,
educação;
• Falta de oportunidade de trabalho.
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Estado, Nação e Governo

• Estado: unidade administrativa de um território. Não existe Estado sem território. O
Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e
atendem (ao menos em tese) os anseios da população que habita o seu território. Ex.: o
governo, as escolas, as prisões, os hospitais públicos, o exército, dentre outras.

• Governo: é apenas uma das instituições que compõem o Estado, com a função de
administrá-lo. Os governos são transitórios e apresentam diferentes formas, que variam de
um lugar para outro, enquanto os Estados são permanentes (ao menos enquanto durar o
atual sistema capitalista).

• Nação: tem seu conceito ligado à identidade, à cultura e aos aspectos históricos. Por
nação entende-se um agrupamento ou organização de uma sociedade que partilha dos
mesmos costumes, características, idioma, cultura e que já possuem uma determinada
tradição histórica.
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 O Estado em Karl Marx: É defensor dos interesses das classes dominantes por meio
de seus instrumentos de regulação: sistema jurídico e o aparado militar e policial.

 O Estado Moderno em Émile Durkheim: É um organizador da vida social, sendo
independente dela, cujo propósito é fortalecer ao mesmo tempo, a consciência coletiva,
e assegurar as liberdades individuais.

 O Estado Moderno em Max Weber: É resultado do desenvolvimento da sociedade
capitalista, que detém o monopólio do uso legítimo da força física dentro do território
que controla. É uma “relação de dominação de homens sobre homens”.

Perspectiva da sociologia Clássica

https://cafecomsociologia.com/tag/karl-marx
https://cafecomsociologia.com/tag/emile-durkheim
https://cafecomsociologia.com/tag/max-weber
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ATUAÇÃO DO ESTADO

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e

regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, gênero,

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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PRÓXIMA AULA

Instituições e controle social (QUESTÕES)

@keuricampelo


