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I N T R O D U Ç Ã O 

A necessidade de responder às questões suscitadas 
pela vida coletiva é tão antiga quanto a própria humanidade. 
Mas a Sociologia — entendida como um campo de 
conhecimento que, baseado na observação metódica dos 
fatos sociais, visa a descoberta de regularidades e a 
formulação de leis — tem pouco mais de um século. Seus 
antecedentes longínquos podem ser rastreados no feixe de 
processos que deram origem à modernidade européia: o 
racionalismo, o avanço das ciências naturais, o iluminismo 
e, por fim, as revoluções políticas e econômicas ocorridas 
na França e na Inglaterra. 

Em relação ao primeiro fenômeno, interessa-nos 
salientar sobretudo a contribuição cartesiana. Ela se expressa, 

s por um lado, no questionamento radical que o filósofo René 
Descartes (1596-1650) faz do princípio de autoridade como 
fonte de conhecimento. Essa atitude coloca em suspenso as 
verdades adquiridas por via da tradição, da revelação, do 
bom senso ou mesmo da ciência e eleva a razão, informada 
pelas regras do método, à condição de guia supremo. Por 
outro lado, o racionalismo cartesiano inaugura uma 
perspectiva que, ancorada na subjetividade, interpreta o 
mundo desde o ponto de vista do indivíduo.* A partir de 
então, as teorias políticas e econômicas terão nesse núcleo 
egocêntrico o pressuposto básico de seus sistemas 
explicativos.® 

O romance de Umberto Eco, O Nome da Rosa, cuja 
trama acontece no ocaso da época medieval, fala do 
despontar de outra força que irá configurar o espírito da 
modernidade: a capacidade de enxergar na experiência 
sensível o caminho das pedras que pode conduzir o homem 
ao encontro com a verdade. A curiosidade pelo mundo 
exterior tornou-se aos poucos uma marca dos tempos. Nesse 
contexto, o método indutivo, que parte da consideração 
dos fatos para chegar à formulação de leis capazes de 

'"" O "penso, logo 
existo" exprime a 
descoberta de uma 
verdade indubitável, a 
partir da qual Descartes 
construirá seu sistema 
filosófico. 

Vide, por exemplo, 
as teorias 
contratualistas de 
Thomas Hobbes e de 
John Locke, assim 
como a doutrina 
econômica de Adam 
Smith. 



O lema kantiano, 
sapere aude — ousa 

conhecer — exprime o 
espírito do movimento 

iluminista. 

Ao questionar os 
preconceitos que 

haviam relegado à 
condição de classe 

inferior aqueles que se 
dedicavam às 

operações manuais e 
rotineiras, a 

Enciclopédia concedeu 
às chamadas artes 

mecânicas um lugar 
que nunca antes 

haviam ocupado. 

expressar regularidades, foi ganhando prestígio na 
constituição de um saber novo, voltado, inicialmente, para 
a consideração dos fenômenos naturais. O modelo de ciência, 
constituído primeiramente nesse âmbito, logo se converteria 
em paradigma a ser imitado por outras áreas do conhecimento 
que aspiravam alcançar o mesmo status. 

As tendências acima apontadas consolidaram-se ao 
longo dos séculos XVI e XVII, mas foi no Setecentos, 
durante a vigência do Iluminismo, que elas alcançaram 
projeção universal e um alto grau de legitimidade.* A 
essência dessa mentalidade renovadora começou a ser 
sintetizada na França, em 1751, numa obra organizada por 
Diderot e DAlembert que muito veio contribuir para o 
surgimento das Ciências Sociais: a Enciclopédia. Seu 
propósito explícito era divulgar livremente o saber humano 
e fazer circular os detalhes essenciais de cada ciência e 
arte, fosse ela liberal ou mecânica.® Ali se lê que "entre os 
artesãos se encontram as provas mais admiráveis da 
sagacidade do espírito e da paciência", qualidades que de 
fato iriam fazer avançar o conhecimento em outras áreas. 
Iniciava-se uma era na qual mestres e empresários tornar-
se-iam, pouco a pouco, parte da camada social dominante. 
Foram eles os responsáveis por maravilhosas invenções e 
descobertas que, "preparadas pelos trabalhos dos séculos 
precedentes", vinham agora a modificar inexoravelmente a 
face do planeta. O progresso passou a ser um tema da 
filosofia e uma inabalável crença. 

Uma mostra da vitalidade desse período encontra-se 
na série de inventos revolucionários, como a lançadeira 
que John Kay construiu, em 1733, e o tear mecânico 
produzido cinco anos mais tarde por John Wyatt e Lewis 
Paul que multiplicariam a produtividade da indústria têxtil; 
os projetos desenvolvidos entre 1761 e 1768 por James 
"Watt que resultaram na máquina a vapor, fazendo surgir em 
1813 a primeira locomotiva e. em 1821, o barco a vapor, 
construído pelo norte-americano Robert Fulton. Terras e 
mares foram rasgados, encurtando distâncias que pouco 
tempo antes pareciam incomensüráveis. A guerra também 
aguçou a criatividade, e a produção bélica teve reflexos 
importantes na economia. O grande desenvolvimento 
industrial permitiu o aumento da produção gerando uma 
demanda de novos mercados e de matérias-primas. Na esteira 
desse processo, o comércio internacional se intensificou e, 



com ele, a expansão colonial na África e na Ásia. Os avanços 
tecnológicos no campo da medicina e da higiene, assim 
como na produção de alimentos, propiciaram um 
significativo crescimento demográfico. Enfim, um novo 
modo de produzir — o capitalista — anunciava-se, jogando 
por terra a sociedade feudal e suas instituições. 

Mas nem tudo era progresso... O crescimento 
descontrolado da indústria acarretou problemas como as 
doenças e acidentes de trabalho, a insalubridade dos 
ambientes urbanos, a falência de tradicionais instituições 
camponesas, a miséria e, conseqüentemente, a organização 
dos operários em associações políticas, trabalhistas e 
assistenciais com a finalidade de procurar garantir melhores 
condições de vida e de trabalho. No Oitocentos, na França, 
os trabalhadores saíram às ruas para lutar em barricadas, 
enquanto na Inglaterra as mulheres exigiam direitos políticos 
e sociais. A violência começou a explodir sob formas até 
então desconhecidas, e os densos e infectos aglomerados 
urbanos possibilitavam não apenas a veloz disseminação 
de epidemias, como aumentavam a visibilidade da conduta 
de seus habitantes. Visto como um obstáculo ao bom 
desempenho nas fábricas, o alcoolismo era apontado como 
vício de caráter morai. A prostituição e o infanticídio se 
intensificavam devido às próprias condições de vida de 
operárias que se debatiam na pobreza, no abandono e na 
impossibilidade de assegurar uma vida digna. Portanto, a 
família foi uma das instituições que refletiu com maior nitidez 
o estabelecimento do novo modo de produzir. O desa
parecimento do antigo sistema de posse e transmissão da 
propriedade territorial e a desestruturação provocada pela 
absorção dos membros dos estratos mais pobres pelo 
mercado de trabalho contribuíram para o rompimento da 
tradicional unidade familiar, ao mesmo tempo que sua 
importância ia sendo modificada com a crescente intervenção 
legiferante do Estado. Estavam, pois, colocadas questões 
que urgia responder. 

Se, por um lado, os homens que procuravam entender 
o sentido dessas transformações tinham a vantagem de poder 
observar ao vivo as mudanças sociais, careciam, por outro 
lado, da distância necessária para considerar friamente tais 
fenômenos. Em outras palavras, sentiam-se impelidos a tomar 
posições frente à tradição que desabava e à modernidade 
que se constituía. Conservadores ingleses e franceses, 



alarmados com as profundas mudanças iniciadas pela 
Revolução Francesa, preconizavam a volta a uma sociedade 
baseada na ordem, no consenso e governada pela autoridade 
fundada no domínio do chefe de família e na hierarquia da 
Igreja. Eles pretendiam mostrar que os valores "sociais" 
tinham precedência sobre os "individuais", e que a 
coletividade era uma realidade superior a seus membros. 
Foi esse o contexto no qual nasceu a ciência que se propunha 
como tarefa entender as causas e o sentido das transformações 
antes mencionadas: a sociologia. 

Sua paternidade é incerta: uns a atribuem ao inquieto 
e revolucionário francês Saint-Simon (1760-1825), outros 
àquele que foi seu secretário, o conservador Auguste Comte 
(1798-1857) que a apadrinhou. Em todo caso, sua origem 
se mescla com os processos sociais e econômicos que há 
muito vinham se constituindo na Europa, nos campos da 
ciência e da tecnologia, da organização política, dos meios 
e processos de trabalho, das formas de propriedade da 
terra e dos instrumentos de produção, da distribuição do 
poder e da riqueza entre as classes, e das tendências à 
secularização e racionalização que se mostravam em todas 
as áreas da atividade humana. É desse torveiinho de 
transformações que brotará o manancial dos clássicos do 
pensamento sociológico: Marx, Durkheim e Weber. 

Em meados do século XIX, Karl Marx (1818-1883), 
afastando-se da filosofia idealista alemã, concentrava seus 
esforços em compreender "os homens de carne e osso", 
movidos por suas necessidades materiais e inseridos no rio 
da História. Ele investigará as leis que governam a sociedade 
moderna, assim como acreditará ser possível contribuir, por 
meio da ação política revolucionária, para a superação do 
que considerava ser a última forma de organização da 
produção baseada na exploração e na opressão de classes: 
o capitalismo. Embora sua obra não possa ser considerada 
estritamente sociológica, ela lançou as bases para explicar 
a vida social a partir do modo como os homens produzem 
socialmente sua existência por meio do trabalho. Marx 
imprimiu uma ênfase até então' desconhecida às relações 
entre a produção da vida material e as instituições jurídicas 
e sociais como a família, o Estado, a arte, a ciência, a 
ideologia. Um dos méritos de sua obra foi trazer ao centro 
do debate político e intelectual o tema da desigualdade 
social, vinculando-o a processos histórico-sociais que 



culminaram com o desenvolvimento do modo de produção 
capitalista, e afinnar que a solução do problema se encontraria 
numa forma de sociedade que ele denominou "comunista". 

Mas a sociologia somente começou a se consolidar 
enquanto disciplina acadêmica e a inspirar rigorosos 
procedimentos de pesquisa a partir das reflexões de Émile 
Durkheim (1858-1917) e de Max Weber (1864-1920). Só 
então ela adquire a forma que vem sendo aperfeiçoada até 
os nossos dias. Ambos se dedicaram não só a delimitar e a 
investigar um grande número de temas como a dar-lhes 
uma clara definição sociológica. Uma parcela considerável 
da produção desses autores esteve voltada à discussão do 
método de pesquisa adequado à sociologia. 

A maior parte da vida de Durkheim transcorreu 
durante a Terceira República francesa (1870-1940), época 
caracterizada pela instabilidade política e pelas guerras civis. 
A sociedade européia mostrava-se a seus olhos ainda pouco 
integrada e cheia de contradições; a família e a religião 
acusavam sinais do enfraquecimento de suas antigas funções. 
Ele acreditava ser necessário descobrir novas fontes de 
solidariedade e de consenso entre os membros da sociedade 
para fortalecer sua coesão. Durkheim foi um liberal 
democrata disposto a levar à frente os ideais revolucionários 
de 1789- Nesse sentido, deu continuidade à idéia comteana 
de instituir uma religião de cunho secular, fundada em 
princípios morais que poderiam revigorar a sociedade 
moderna. O positivismo foi a corrente de pensamento que 
teve maior influência sobre o método de investigação que 
ele elegeu como o mais correto para a coleta dos dados, a 
fim de que a sociologia ultrapassasse os obstáculos impostos 
pelas noções vulgares e pela afetividade. 

Já na Alemanha de Weber a situação social e política 
era bastante distinta daquela que vigorava em boa parte do 
continente europeu. Sua industrialização foi retardatária em 
relação à da Inglaterra e à da França, faltando-lhe uma 
burguesia economicamente forte, politicamente audaz e com 
um certo grau de prestígio social. Assim é que os grandes 
proprietários agrícolas tomaram a direção do processo de 
unificação nacional que veio a ser concluído em 1870. O 
Príncipe Otto von Bismarck constituiu na Alemanha uma 
burocracia forte, racionalmente organizada nos moldes do 
exército prussiano do qual copiou o rígido sistema de 
hierarquia e autoridade. Nesse quadro de transformações 



estruturais, a pequena burguesia germânica perdeu espaço 
social e político e acabou por ensaiar uma reação contra 
certos aspectos do capitalismo industrial que vinha se 
instalando no País. Surgia também ali uma censura de forte 
acento individualista dirigida àquilo que as elites considera
vam ser o efeito mais nefasto da modernização: a penetração 
das massas nos espaços que até então lhes eram reservados. 
A ênfase foi posta em temas, tais como: a vulgarização da 
arte, a deformação democrática e, enfim, a ascensão do 
"homem medíocre". Críticos do capitalismo — ou melhor, 
da sociedade racionalizada, burocratizada e desencantada 
—, os intelectuais dessa geração têm, no entanto, uma atitude 
resignada diante da inevitabilidade de tais processos. É o 
chamado "anticapitalismo romântico" que marca de forma 
definitiva a obra de Weber. 

Em suma, foi a partir da obra realizada, sobretudo por 
Marx, Durkheim e Weber que a Sociologia moderna se 
configurou como um campo de conhecimento com métodos 
e objeto próprios. Valores e instituições que antes eram 
considerados de um ponto de vista supra-histórico passam 
a ser entendidos como frutos da interação humana. Assim, 
a sociologia revelava a dimensão temporal de fenômenos 
que se pensava serem eternos e dispunha-se, mesmo, a 
interferir no seu curso aparentemente autônomo. Com o 
tempo, nenhum tema seria considerado menos nobre ou 
escaparia à ânsia de entendimento: o Estado, as religiões, 
os povos "não-civilizados", a família e a sexualidade, o 
mercado, a moral, a divisão do trabalho, os modos de agir, 
as estruturas das sociedades e seus modos de transformação, 
a justiça, a bruxaria, a violência... O olhar sociológico 
continuará à espreita de novos objetos. A razão passa a ser 
vista como a luz que orienta sábios e ignorantes em direção 
à verdade, afastando-os das trevas das superstições e 
promovendo a liberdade do indivíduo. 


