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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos Karl Marx, os indivíduos e as classes sociais; 
Émile Durkheim, as instituições e o indivíduo; Max Weber, o indivíduo e a ação 
social; e Norbert Elias e Pierre Bourdieu, a sociedade dos indivíduos. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender que Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, Nor-

bert Elias e Pierre Bourdieu veem a sociedade e o indivíduo de 
formas diferentes.

 • Saber que Marx considera que a sociedade capitalista se carac-
teriza na eterna luta de classes.

 • Ter conhecimento de que Durkheim acredita que a sociedade 
está sempre acima dos indivíduos.

 • Entender que Weber caracteriza a sociedade como fruto das 
ações sociais de indivíduos ou grupos.

 • Compreender que Elias e Bourdieu acreditam que o que molda 
a sociedade é o habitus.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
As relações indivíduo-sociedade. Sociedades, comunidades e grupos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

A Sociologia e a sociedade dos indivíduos
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. 

AULA 1

Para o filósofo alemão Karl Marx (páginas 25 e 26), o ser humano, além do 
resultado da evolução biológica da espécie, é um produto histórico em cons-
tante mudança, dependendo da sociedade na qual está inserido e das condi-
ções em que vive. Ele busca analisar a sociedade capitalista, sua origem e seu 
desenvolvimento, bem como a questão das classes como um dos elementos 
essenciais desse processo social. É nesse contexto que analisa a relação indi-
víduo/sociedade. Para Marx, na sociedade capitalista, quando se desenvolveu 
de modo mais preciso o trabalho assalariado, os trabalhadores perderam o 
domínio sobre sua vida e passaram a depender do sistema capitalista; não 
trabalham mais para si, mas vendem seu trabalho e não conseguem se re-
conhecer no que fazem e produzem. Identificam-se na união para questionar 
a realidade de exploração, configurando uma classe social. Para o filósofo 
alemão, a sociedade capitalista se caracteriza pelas relações estabelecidas 
entre as classes que a compõem, ou seja, da eterna luta de classes em que 
a classe que domina e oprime luta para se manter no poder e a classe que é 
dominada e oprimida luta para tomar o poder.

AULA 2

Para o fundador da escola francesa de Sociologia, Émile Durkheim (páginas 
27 e 28), a sociedade sempre está acima dos indivíduos, dispondo de certas 
regras, costumes e leis que asseguram essa continuidade. Essas normas e 
leis independem do indivíduo e pairam sobre todos, formando uma consciên-
cia coletiva que dá o sentido de integração entre os membros dessa socieda-
de. Para ele, a força da sociedade está na herança transmitida, por intermédio 
da educação, às gerações futuras. Essa herança são os costumes, as normas 
e os valores que os pais e antepassados deixam aos sucessores. Condicio-
nado e controlado pelas instituições, cada membro de uma sociedade sabe 
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como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. De acordo com 
Durkheim, para que um fenômeno social seja considerado um fato social é 
necessário que seja: coercitivo (se imponha aos indivíduos), exterior aos in-
divíduos e geral (atinja todos os indivíduos). Para Durkheim, que criticava o 
individualismo exacerbado, nenhuma sociedade poderia ser construída com 
base nos interesses privados, isolados e indiferentes.

AULA 3

O alemão Max Weber (páginas 28 a 30) tem como preocupação central com-
preender o indivíduo e suas ações, ou seja, partindo do indivíduo e de suas 
motivações, ele pretende compreender a sociedade como um todo. O concei-
to básico, para Weber, é o de “ação social”, entendida como o ato de se comu-
nicar, de se relacionar, orientado pelas ações dos outros. A palavra “outros” 
no caso, pode significar tanto um indivíduo quanto vários, indeterminados e 
até desconhecidos. Max Weber agrupou as ações sociais em quatro grupos 
distintos: a “ação tradicional” (tem por base a tradição familiar), a “ação afe-
tiva” (sentimentos na busca da satisfação de desejos), a “ação racional com 
relação a valores” (relaciona-se a valores éticos, estéticos, religiosos ou qual-
quer outro) e a “ação racional com relação a fins” (estabelece os objetivos, 
avalia-os racionalmente e busca os meios para alcançá-los). 

AULA 4

Dois autores contemporâneos analisaram a relação entre indivíduo e socie-
dade procurando integrar esses polos: o sociólogo alemão Norbert Elias e o 
francês Pierre Bourdieu (páginas 30 a 33). Para Elias, é comum separar indiví-
duo e sociedade. De um lado está o pensamento de que as instituições devem 
estar a serviço da felicidade e do bem-estar de todos; e de outro, a ideia da 
unidade social acima da vida individual. Elias criou o conceito de “configu-
ração” (páginas 30 a 32) . É uma ideia que ajuda a pensar nessa relação de 
forma dinâmica, como acontece na realidade. Para ele, configuração é uma 
teia de relações de indivíduos interdependentes que estão ligados de diversas 
formas e em vários níveis, pelos quais perpassam relações de poder. Já o 
conceito de “habitus” (páginas 32 e 33) estabelece uma ligação entre o pen-
samento de Elias e Bourdieu. Para Bourdieu, o habitus é estruturado por meio 
das instituições de socialização dos agentes, como a família e a escola, pois 
são essas categorias e valores que orientam a prática futura dos indivíduos. 
Esse será o “habitus primário”. À medida que o indivíduo se relaciona com 
pessoas de realidades distintas, desenvolve o “habitus secundário”. Assim vai 
construindo o “habitus individual”. 
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Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário da sociabilidade 
contemporânea (página 34) ou, ainda, elaborar um questionário para verificar 
se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


