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PRINCIPAIS CORRENTES DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO



Pensamento sociológico

A Sociologia surgiu através da tentativa de Augusto Comte (1798 – 1857) em

unificar vários estudos relativos às ciências humanas em apenas um só. A linha de

pensamento de Comte é denominada positivismo.

O positivismo esteve presente de forma marcante no ideário das escolas e na luta

a favor do ensino leigo das ciências e contra a escola tradicional humanista

religiosa. O currículo multidisciplinar – fragmentado – é fruto da influência

positivista.



Pensamento sociológico

Émile Durkheim (1858 – 1917) se baseou nas ideias de Comte para formular sua teoria. Para

ele, a Sociologia é o estudo dos fatos sociais. Esses fatos sociais são as formas e padrões pré-

estabelecidos de um grupo social. Durkheim achava que os fatos sociais, por ter

características próprias, deveriam ser estudados de maneira singular. O ideal de Durkheim foi

tão importante para a Sociologia, pois é a partir daí que ela passa a ser considerada uma

ciência.

“Chegamos, portanto, à seguinte fórmula: A educação é a ação exercida pelas gerações adultas

sobre aquelas que não estão ainda maduras para a vida social. Tem por objeto suscitar e

desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais, que

requerem dela, tanto a sociedade política em seu conjunto, quanto o meio especial ao qual ela

é mais particularmente destinada... Resulta da definição acima que a educação consiste em

uma socialização metódica da jovem geração.



Pensamento sociológico

Outro importantíssimo estudioso responsável pela formação da Sociologia foi Karl Marx (1818 – 1883). Marx 

não tinha como objetivo estabelecer ideias para a sociologia, apenas pretendia analisar e propor explicações 

para os problemas decorrentes daquela época: desemprego, miséria, desigualdades sociais, etc.

Os conceitos de Marx deram ênfase na crítica de uma dominação com base econômica, sofrendo diversas 

inflexões e desdobramentos. Marx estabeleceu importantes conceitos para compreender o funcionamento do 

capitalismo, como o “mais-valia” e as formas de exploração das classes trabalhadoras.

Marx argumenta que "Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; mas o que 

importa é transformá-lo". Desta forma ele critica uma postura contemplativa da filosofia, que apenas 

observava e nunca intervinha na realidade. Para Marx, é necessário que se estabeleça uma prática 

revolucionária, uma teoria viva, que passa a existir a partir da prática concreta, da luta, da revolução. Em 

suma, “o indivíduo exerce o principal papel na construção da nova sociedade e, consequentemente, numa 

dimensão dialética, de um novo homem” (Pensadores Sociais e História da Educação – 2008).



Pensamento sociológico

Por essa forma, podemos afirmar, com base nesses princípios, que Marx propõe uma prática educacional 

transformadora, onde a escola teria basicamente um duplo papel: 

1°- Desmascarar todas as relações sociais (relações de dominação e exploração) estabelecidas pelo capitalismo no 

âmbito da sociedade, tornando cada indivíduo consciente da realidade social na qual ele está inserido;

2° - Militar pela abolição das desigualdades sociais, pelo fim da dominação e exploração de uma classe sobre 

outra; Por último, pela transformação da sociedade.



Pensamento sociológico

A Educação, segundo o modelo ideal weberiano, (WEBER, 1982). é socialmente conduzida a três tipos de 

finalidades: 1. Despertar o carisma (não estabelece exatamente uma pedagogia, pelo fato de não se destinar 

a pessoas simples, mas tão somente àquelas com capacidade de demonstrar qualidades excepcionais: 

características dos heróis guerreiros da antiguidade e do mundo medieval, que eram educados para adquirir 

uma “nova alma”, renascer); 2. Preparar o aluno para uma conduta de vida (Weber chama de pedagogia do 

cultivo, pois propõe-se a formar o homem culto, cujo ideal de cultura seja condicionado ao meio social para o 

qual está sendo preparado, implicando sua preparação para algumas formas de comportamento);

3. Transmitir conhecimento especializado (pedagogia do treinamento: que ocorre com a racionalização da vida 

social, o aumento do processo de burocratização do aparelho estatal, dominação política e do corporativismo 

capitalista privado. Neste processo, a educação deixa gradualmente de ter como objetivo a formação do 

homem para o exercício da cidadania no contexto social mas para formar o especialista funcional que o capital 

precisa). (WEBER, 1982, p.482).


