
Sociologia
Socilogia
Volume  único – Capítulo 14

APRESENTAÇÃO
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Neste capítulo serão discutidos as teorias sociológicas clássicas sobre o 
Estado, democracia representativa e revolução democrática e os aspectos 
institucionais da democracia.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber têm diferentes visões 

sobre o Estado, mas concordam que o Estado é uma relação de 
dominação por meio da violência, considerada legítima.

 • A democracia representativa, durante o Estado liberal, era um 
jogo no qual somente poderiam participar os que possuíssem 
propriedade e renda.

 • Hoje, a democracia representativa é exercida por todos os cida-
dãos, porém, disfarçadamente, ainda atende aos interesses das 
elites.

 • As grandes corporações, ao articular poder econômico, controle 
político e manipulação da informação, tornaram-se assim uma 
ameaça à democracia.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Legitimidade do poder e democracia. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

A sociologia, o poder e a democracia
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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. A sugestão aqui é promover 
um debate sobre democracia representativa, partidos políticos e corrupção.

AULA 1

Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber (páginas 130 a 134), três autores 
clássicos da Sociologia fizeram importantes reflexões sobre o Estado e a 
democracia. Para Marx (páginas 130 e 131), o Estado era uma entidade 
abstrata, que procurava conciliar os interesses de todos, mas principal-
mente garantir os daqueles que dominavam economicamente. A organiza-
ção estatal apenas garantiria as condições gerais da produção capitalista, 
não interferindo nas relações econômicas. Ainda, segundo ele, a democra-
cia representativa, por meio dos parlamentos, foi a forma mais apropriada 
que o capitalismo criou para transmitir a ideia de que todos os indivíduos 
são iguais, livres, independentes e autônomos. Essa igualdade, no entanto, 
é inteiramente formal, pois a democracia só pode existir independente do 
Estado e de toda forma de mediação política. Para Durkheim (páginas 132 
e 133), por meio da democracia, a sociedade pode chegar à consciência 
de si mesma. Uma sociedade é mais democrática quando há deliberação, 
reflexão e espírito crítico na resolução dos assuntos públicos e menos de-
mocrática quando não há consciência, os sentimentos são obscuros e há 
atos que não podem ser revelados. Weber (páginas 133 e 134) afirma que 
o poder estatal está nas mãos da burocracia militar e civil. Assim, o Estado 
é uma relação de dominação entre homens mediante a violência, conside-
rada legítima, e uma ação compulsória que organiza essa dominação. Para 
essa relação existir, dominadores e dominados precisam cumprir seus pa-
péis. Para Weber há três formas de dominação: a tradicional (legitimada 
por costumes, normas e valores tradicionais), a carismática (legitimada na 
autoridade do carisma pessoal, da confiança na revelação, heroísmo ou 
de qualquer qualidade de liderança individual) e a legal (legitimada por um 
estatuto da competência funcional e por regras racionalmente estabeleci-
das). Segundo Weber, o Estado é uma das muitas organizações burocráti-
cas da sociedade sem conteúdo próprio.
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AULA 2

A democracia surgida no auge do liberalismo econômico e político do final do 
século XVIII e começo do século XIX era a representativa, ou seja, aqueles que 
poderiam votar, escolhiam indivíduos para representá-los junto aos poderes 
Executivo e Legislativo (páginas 135 e 136). Ficava claro, no entanto, que as 
regras do jogo da democracia representativa eram determinadas pelo Capi-
talismo . (página 137). Poderiam votar somente os homens que possuíssem 
terras e renda. Dessa forma, a representação era restrita e atendia somente 
aos interesses de uma minoria. Tanto candidatos quanto eleitores pertenciam 
a uma classe social diferente da maioria da população e foram necessárias 
muitas lutas para que a situação mudasse. A mulher, por exemplo, começou 
a votar somente em meados da primeira metade do século XX e, ainda hoje, é 
minoria nos cargos políticos. Isso significa afirmar que o liberalismo somente 
se tornou democrático, no sentido de se abrir cada vez mais ao exercício po-
pular da soberania política, porque foi forçado a isso. 

AULA 3

Segundo Giovanni Sartori, Robert Dahl, Adam Przeworski e Guillermo O’Don-
nell, para haver democracia é necessário haja: eleições livres, competitivas 
e limpas para os poderes Executivo e Legislativo, direito de voto extensível à 
maioria da população adulta, proteção e garantia das liberdades civis e dos 
direitos políticos mediante instituições sólidas e controle efetivo das institui-
ções legais e de segurança e repressão. Nesse processo de democracia re-
presentativa estão os partidos políticos que vão na contramão do verdadeiro 
regime democrático, pois, para Gaetano Mosca e Joseph Schumpeter, eles 
estão a serviço das elites. Além disso, os candidatos, mesmo defendendo 
causas sociais, são na maioria oriundos da elite e causam descrédito da po-
pulação pois, em geral, mudam suas posições em relação ao que defenderam 
em suas campanhas eleitorais e ao que apresentaram em seus programas 
de governo. O pensador francês Claude Lefort (página 138) afirma que é uma 
aberração considerar a democracia uma criação da burguesia, pois esta clas-
se social procurou sempre impedir que as classes populares  participassem 
do regime democrático. Segundo Lefort, é justamente a existência do dissen-
so, o direito e a liberdade de questionar a situação existente, que caracteriza 
o regime democrático. O consenso leva à ditadura. O sociólogo português 
Boaventura de Sousa Santos (páginas 138 e 139) afirma que a democracia 
representativa é considerada internacionalmente o único regime político legí-
timo. Porém, existem sinais de que, nos últimos vinte anos, traíram as expec-
tativas da maioria da população, principalmente das classes populares. As 
constantes revelações de corrupção permitem concluir que alguns governan-
tes se valem de seus cargos para enriquecer ilicitamente às custas do povo 
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Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenários das desigualda-
des: castas e estamentos (página 90) ou, ainda, elaborar um questionário para 
verificar se as expectativas de aprendiz Os alunos deverão responder às ques-
tões do tópico Cenário do poder e da democracia (página 140) ou o professor 
poderá, ainda, elaborar um questionário para verificar se as expectativas de 
aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

e dos contribuintes. Para o filósofo alemão Jürgen Habermas há uma colo-
nização do mundo da vida pelo mundo do dinheiro. As grandes corporações, 
ao articular poder econômico, controle político e manipulação da informação, 
tornaram-se uma ameaça à democracia e são responsáveis pelo sustento 
econômico dos meios de comunicação, que raramente informam as relações 
do mundo corporativo com o poder político. A solução seria questionar o po-
der das grandes corporações aliadas ao capital financeiro sem renunciar às 
possibilidades democráticas de organização das sociedades em que se vive. 

AULA 4

Utilize esta aula para promover um debate com a classe sobre política, demo-
cracia participativa, partidos políticos e corrupção. Direcione o debate entre 
os alunos com questões como: Os partidos políticos nos representam real-
mente? É verdade que a maioria dos candidatos são oriundos das classes 
altas? Tais candidatos poderiam representar as classes menos favorecidas? 
A corrupção causa descrédito na população?


