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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Querido aluno, 

A partir de agora, estaremos juntos em um grande desafio! 

Trataremos, de forma sucinta, um dos maiores problemas sociais do Brasil: 

“a Dependência Química”, que atinge grande parte da sociedade sem dis-

tinção de faixa etária e classe social. 

O nosso compromisso é apresentar a você, futuro técnico em reabilitação de 

dependentes químicos, reflexões sobre a importância do estudo das socieda-

des e de todos os setores da vida humana até alcançarmos o compromisso 

de quem se dedica à profissão escolhida.

Vamos ajudá-lo a interpretar e compreender melhor a SUA participação nes-

ta sociedade, utilizando sempre o prisma ético ao observar cada situação do 

cotidiano desta profissão.

Sabemos que nossa luta é diária e um dos nossos objetivos aqui é fazer com 

que ao final dessas aulas você possa ter o que chamamos de AUTONOMIA 

de REFLEXÃO, até porque, é através desta autonomia que chegaremos a um 

sujeito participante, capaz de entender que somos responsáveis pela cons-

trução da história desta sociedade à qual pertencemos.

Este material é composto por 20 aulas, estruturadas a partir de um raciocí-

nio simples: o tema da aula está contido no título e sua abertura se dá por 

meio de uma breve contextualização e problematização, seguidas das teses 

e argumentações, isto é, as afirmações e suas respectivas explicações, justifi-

cativas, discussões e conclusões.

O texto vem acompanhado de perguntas que versam sobre os variados te-

mas abordados, contribuindo assim para o seu entendimento e aprendizado.

Desta forma, seja bem vindo e bons estudos!

Professores Ivo, Helena, Janaína e Márcia.
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Aula 1 - Para que serve a sociologia?

Nesta aula, vamos entender o que é o estudo da sociologia. Queremos 

ajudá-lo a aumentar o seu poder de autonomia de reflexão e de ação 

diante dos fatos que o cercam, quer dizer, ajudá-lo, portanto, a construir 

ideias e valores sobre o mundo, fazendo isto por si mesmo e agindo 

também de acordo com a construção destas ideias, por conta própria 

a respeito das questões, dos problemas, enfim da vida em sociedade. 

Isto significa dizer que o que queremos nesta aula, é tirá-lo daquilo que 

na sociologia chamamos de SENSO COMUM e levá-lo ao que também 

chamamos de SENSO CRÍTICO.

1.1 As relações sociais
A sociedade é uma complicada teia de relações que se estabelecem entre os 

seres humanos. São relações de ordem política, econômica, cultural, afetiva, 

educacional, religiosa, dentre outras tantas.

Em cada momento histórico os seres humanos inventavam e reinventavam 

relações que iam sendo construídas de acordo com suas necessidades, tanto 

materiais quanto subjetivas, isto é, seus valores e crenças, transformando 

as coisas do mundo.

Este ambiente onde os seres humanos constroem suas relações sociais é o 

que chamamos de SOCIEDADE. É, de fato, o lugar no qual são ensinados e 

aprendidos os valores necessários à vida em sociedade.

Subjetivo: é a opinião pes-
soal de cada um sobre algo 
ou alguém e pode variar de 
pessoa para pessoa, sofrendo 
influência da cultura, religião, 
política, região, conheci-
mento, etc. Ex: o sentimento 
é subjetivo, pois cada um 
sente de uma forma; o gosto 
é subjetivo, pois cada um tem 
um gosto particular; a opinião 
é subjetiva, pois cada pessoa 
tem um ponto de vista sobre 
determinados assuntos. No 
texto, subjetivas quer signifi-
car as necessidades pessoais 
de cada ser humano.

Figura 1.1 Relações sociais
Fonte: www.shuterstock.com

Autonomia: independência, 
tomar decisões por conta 
própria, no caso; refletir por 
conta própria.



Os valores, as crenças, os hábitos e os costumes são transmitidos pelos pais, 

mães e por toda a comunidade onde vivemos. Tudo isto irá construir ideias e 

valores que temos sobre o mundo.

Para tanto, precisamos usar nosso SENSO CRÍTICO; todos nós seres humanos 

temos dois tipos de senso, isto é de ideia, de forma de pensar: o chamado 

SENSO COMUM e o chamado SENSO CRÍTICO. É preciso em primeiro lugar, 

diferenciar um do outro.

1.2 Afinal, o que é o senso comum e o senso  
 crítico?
É preciso entender senso como: “faculdade de julgar, de sentir, de apreciar; 

juízo, entendimento, percepção, sentido”.

O senso implica tanto a ótica com a qual olhamos as coisas, quanto a ma-

neira como nos posicionamos frente a elas. Portanto, podemos definir senso 

como sendo ideia, pensamento. Todos os seres humanos têm duas maneiras 

de formar o pensamento:

O senso comum que é o considerado coletivo, que por sua vez guarda 

o significado de superficial, irrefletido, inocente. São aquelas ideias que 

nós recebemos prontas e não questionamos, simplesmente aceitamos como 

verdades e passamos adiante. É o pensamento comum, geral à maioria das 

pessoas, sem reflexão. 

Já o senso crítico, ao contrário do senso comum, possui como principais 

características a reflexão, a análise, a crítica, enfim, ele pauta-se pelo uso 

consciente da razão para administrar suas ideias. Todas as ideias rígidas que 

no senso comum são aceitas pacificamente, no senso crítico, são minucio-

samente investigadas e analisadas, o que proporciona um juízo coerente, 

autônomo e flexível sobre elas. O senso crítico é aquela ideia que recebemos 

pronta e que questionamos o porquê, quando, onde, a fim de formarmos 

uma ideia coerente e argumentada sobre determinado assunto.

Partindo desta compreensão, a sociologia tem como objetivo fundamental, 

aumentar nosso senso crítico. O que ocorre é que preferimos usar mais o 

nosso senso comum, porque não precisamos “pensar” muito.

E é exatamente aí que a sociologia quer trabalhar com você, no intuito de 

fazer com que você comece a utilizar cada vez mais seu senso crítico. Então, 

vamos lá?

Coletivo: é o nome que 
expressa um grupo de 

seres da mesma espécie, 
se refere ao todo, ao 

conjunto, no caso, o senso 
comum é a ideia de todos 

ou a maioria pensa.

Irrefletido: que não 
reflete, age por impulso 
sem parar para refletir.

Sociologia humana e Éticae-Tec Brasil 14
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O texto a seguir escrito por Bourdieu, educador francês, nos leva a reflexão 

de que conhecer, ou ter consciência das consequências das relações sociais 

pode levar o indivíduo a se conhecer não só como indivíduo, mas como ser 

social, que faz parte de um coletivo, quer dizer de uma sociedade e pode ou 

não modifica-la, de acordo com a percepção da mesma.

Para ler e refletir...

A sociologia e a miséria humana
Levar à consciência os mecanismos que tornam a vida dolorosa, inviável 

até, não é neutralizá-los; explicar as contradições não é resolvê-las. Mas, 

por mais cético que se possa ser sobre a eficácia social da mensagem 

sociológica, não se pode anular o efeito que ela pode exercer ao permitir 

aos que sofrem que descubram a possibilidade de atribuir seu sofrimento 

a causas sociais e assim se sentirem desculpados; e fazendo conhecer 

amplamente a origem social, coletivamente oculta, da infelicidade sob 

todas as suas formas, inclusive as mais íntimas e as mais secretas.
(Bourdieu, Pierre (coord.). A miséria do mundo. Petrópolis; Vozes, 1997.p.735.)

Resumo
Nesta aula, fizemos uma introdução ao mundo da sociologia!!! Vimos como 

é importante a vida em sociedade e como a sociologia pode nos auxiliar a 

pensar a sociedade e as relações que vivemos nela. Através dessas reflexões 

e ferramentas conceituais que a sociologia nos oferece, acabamos por modi-

ficar nossa forma de ver o mundo e esta nova forma se reflete no nosso jeito 

de agir em sociedade.

Portanto, aprendemos nesta primeira aula que a sociologia nos ajuda a 

perceber e refletir a sociedade em que vivemos através de conceitos e 

ferramentas teóricas que nos dão autonomia de reflexão e entende-

mos a diferença entre senso comum e senso crítico.

Faça a leitura do livro, 
Introdução ao Pensamento 
Sociológico (DURKHEIN et al., 
2001), Vai ajudá-lo a entender 
melhor as principais questões do 
conhecimento sociológico. Trata-
se de uma leitura agradável e de 
fácil compreensão.

Montem pequenos grupos de 
leitura com os colegas de sala 
e comprem os livros indicados 
nas aulas, leiam e repassem 
aos colegas. Ao final da leitura 
façam um sorteio entre os que 
colaboraram com a compra. 
Desta forma você poderá discutir 
a leitura feita, isto é montar um 
grupo de estudo e começar a 
sua própria biblioteca. Que tal, 
vamos tentar!

Ferramentas teóricas: fer-
ramentas são os instrumentos 
utilizados para um trabalho, 
no caso, os conceitos, teorias e 
conhecimentos sociológicos será 
nossa ferramenta para refletir 
sobre a sociedade.

Dica dos 
professores

Aula 1 - Para que serve a sociologia?



Atividades de aprendizagem
1. A sociologia é importante para a compreensão da sociedade em que 

vivemos! Por quê?

2. De acordo com o que estudamos você acredita que a sociologia pode 

contribuir para que haja mais liberdade de pensamento e ação? Como?

Sociologia humana e Éticae-Tec Brasil 16



e-Tec Brasil17

Aula 2 - As explicações que 
antecederam a sociologia

Nesta aula, iremos entender como as sociedades explicavam os fenômenos 

sociais antes de a sociologia existir como ciência, pois veremos que a 

sociologia surge num momento histórico em que a sociedade europeia 

passava por uma crise social.

2.1 Conceito de Sociologia
É a Ciência social que estuda as relações sociais e as formas de associação 

dos seres humanos, considerando as interações que ocorrem na vida em 

sociedade. A sociologia estuda os grupos sociais, a divisão da sociedade em 

camadas ou classes sociais, a mobilidade social, os processos de mudança, 

cooperação, competição e conflito que ocorrem nas sociedades. (sicio1.spa-

ceblog.com.br).

2.2 Os Períodos históricos
Desde a antiguidade existia a preocupação em entender como a sociedade 

funcionava. Entender como os seres humanos se relacionavam e o que de-

terminava estes relacionamentos era um desafio importante.

Na chamada Antiguidade (período que se estende desde a invenção da es-

crita de 4000 a.C a 3500 a.C, até a queda do Império Romano do Ocidente- 

476 d.C.), os filósofos acabam por discutir questões referentes às relações 

humanas; quando discutiam política, república, cidadania, acabavam por 

discutir questões sociais. Usavam o pensamento racional para isto.

Na Idade Média (iniciado com a desintegração do Império Romano do Oci-

dente, no século V- em476 d.C. e terminado com o fim do Império Romano 

do Oriente, com a Queda de Constantinopla, no século XV em 1453 d.C. 

ou com a descoberta da América em 1492), a Igreja Católica, vai através do 

pensamento místico, começar a dar explicações sobre a sociedade, dizer o 

que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, enfim neste perí-

odo histórico, era a Igreja católica quem dava as regras.

Na Idade Moderna (aceita-se o início estabelecido pelos historiadores fran-

ceses, em 1453 quando ocorreu a tomada de Constantinopla e o término 

com a Revolução Francesa, em 1789); o movimento Renascentista que cres-

Interações: ocorrem quando 
dois ou mais indivíduos par-
ticipam da mesma ação, por 
exemplo, um programa interativo 
é quando quem está assistindo 
pode participar por telefone 
ou internet do programa de 
televisão.

Mobilidade: é a facilidade em 
se mover; a mobilidade social é 
a capacidade de ir de uma classe 
social à outra.

E por falar em Idade Média, 
indicamos o curta: “O jumento 
santo e a cidade que se 
acabou antes de começar”. 
Brasil.2007. Animação, duração 
11 minutos, está disponível em: 
http://www.portacurtas.com.br. 
Direção de Leo D. e Willian Paiva. 
Este curta faz uma sátira à visão 
cristã que atribui à vontade de 
Deus a ordem social do mundo. 
Os anjos debatem as alternativas 
e as saídas para os problemas 
criados pelo próprio homem. 
Este pequeno filme vai ajudá-lo 
a refletir quais os desafios que a 
mudança da perspectiva religiosa 
para os dias atuais trouxe para 
os homens.

Sátira: uso de ironia ou sar-
casmo para atacar o comporta-
mento humano.



cia na Europa, ganha força para combater o pensamento místico da Igreja e 

através do antropocentrismo vai começar a dar explicações sobre a sociedade. 

Entre a idade Moderna e a Contemporânea (compreende o espaço de 

tempo que vai da revolução francesa em 1789 até os nossos dias), muitos 

acontecimentos históricos vão trazer grandes mudanças para o pensamento 

social e para a vida em sociedade.

Duas grandes revoluções da história da humanidade têm muito a ver com 

estas mudanças.

Primeiro, a Revolução Francesa, com a formação da República e em segun-

do a Revolução Industrial na Inglaterra, com a criação do motor a vapor e a 

combustão.

Imagine as mudanças na vida das pessoas que antes da revolução francesa 

dependiam totalmente de um senhor (no feudalismo, o dono da terra). Com 

a República, estas pessoas passam a serem cidadãos com responsabilidade 

pelo funcionamento da cidade, pelo menos teoricamente.

Vamos fazer aqui um parêntese para que você possa relembrar o que foi 

exatamente a Revolução Francesa:

Para relembrar...

A Revolução Francesa (14/07/1789)

A situação social era tão grave e o nível de insatisfação popular tão gran-

de que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do 

governo a monarquia comandada pelo rei Luís XVI. O primeiro alvo dos 

revolucionários foi a Bastilha. A Queda da Bastilha em 14/07/1789 marca 

o início do processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da 

monarquia francesa.

O lema dos revolucionários era “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, 

pois ele resumia muito bem os desejos do terceiro estado francês.

Durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza deixou a 

França, porém a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. 

Presos os integrantes da monarquia, entre eles o rei Luís XVI e sua esposa 

Antropocentrismo: antropo 
significa homem; e centrismo 

sugere centro, portanto 
antropocentrismo é colocar 

o homem no centro das 
explicações.

Sociologia humana e Éticae-Tec Brasil 18
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Maria Antonieta, foram guilhotinados em 1793. O clero também não saiu 

impune, pois os bens da Igreja foram confiscados durante a revolução.

No mês de  agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos 

os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos 

avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior 

participação política para o povo. (www.suapesquisa.com/francesa/) 

E agora que você já recordou o que foi a Revolução Francesa, vamos relem-

brar também a Revolução Industrial, onde camponeses que trabalhavam a 

terra com suas próprias ferramentas, passaram a ser operários de fábricas 

que, sem ferramentas, só lhes restavam vender a força de trabalho a um 

patrão.

Para relembrar...

Revolução Industrial (iniciada no século XVIII na Inglaterra espa-
lhou-se pelo mundo até o século XIX)

O sistema capitalista, enquanto forma específica de se ordenar as rela-

ções no campo socioeconômico, ganhou suas feições mais claras quan-

do – durante o século XVI – as práticas mercantis se fixaram no mundo 

europeu. Dotadas de colônias espalhadas pelo mundo, principalmente 

em solo americano, essas nações acumulavam riquezas com a prática do 

comércio.

Na especificidade de seu contexto, observaremos que a história britânica 

contou com uma série de experiências que fez dela o primeiro dos países 

a transformar as feições do capitalismo mercantilista. Entre tais transfor-

mações históricas podemos destacar o vanguardismo de suas políticas 

liberais, o incentivo ao desenvolvimento da economia burguesa e um 

conjunto de inovações tecnológicas que colocaram a Inglaterra à frente 

do processo hoje conhecido como Revolução Industrial.

Com a Revolução Industrial, a qualidade das relações de trabalho no am-

biente manufatureiro se transformou sensivelmente. Antes os artesãos 

se agrupavam no ambiente da corporação de oficio para produzirem os 

produtos manufaturados. Todos os artesãos dominavam integralmente 

as etapas do processo de produção de um determinado produto. Dessa 

Aula 2 - As explicações que antecederam a sociologia



forma, o trabalhador era ciente do valor, do tempo gasto e da habilidade 

requerida na fabricação de certo produto. Ou seja, ele sabia qual o valor 

do bem por ele produzido.

As inovações tecnológicas oferecidas, principalmente a partir do século 

XVIII, proporcionaram maior velocidade ao processo de transformações 

da matéria-prima. Novas máquinas automatizadas, geralmente movidas 

pela tecnologia do motor a vapor, foram responsáveis por esse tipo de 

melhoria. No entanto, além de acelerar processos e reduzir custos, as 

máquinas também transformaram as relações de trabalho no meio fa-

bril. Os trabalhadores passaram por um processo de especialização de 

sua mão-de-obra, assim só tinham responsabilidade e domínio sob uma 

única parte do processo industrial. 

Dessa maneira, o trabalhador não tinha mais ciência do valor da riqueza 

por ele produzida. Ele passou a receber um salário pelo qual era pago 

para exercer uma determinada função que, nem sempre, correspondia 

ao valor daquilo que ele era capaz de produzir. Esse tipo de mudança 

também só foi possível porque a própria formação de uma classe bur-

guesa – munida de um grande acúmulo de capitais – começou a contro-

lar os meios de produção da economia. 
(www.brasilescola.com/historiag/revolucao-industrial.htm)

Foram mudanças muito fortes e tudo isso repercutiu drasticamente na ma-

neira como as pessoas viviam e como se relacionavam umas com as outras.

2.3 A chegada da sociologia
As sociedades foram se transformando em estruturas muito complexas e 

para isso era necessário que existisse uma ciência capaz de entender o que 

se passava.

Na França, surge então um filósofo, com ideia de criar uma nova ciência!

Nota sobre o criador da sociologia

Augusto Comte, filósofo e professor em uma universidade na França dedi-

cou-se a estudar a sociedade como uma ciência, chamada até aqui de Física 
Social; só mais tarde, ainda no século 19 (XIX), mais precisamente no ano 

de 1839 é que Augusto Comte vai chamar esta ciência de Sociologia, que 

significa Societas, do latim = sociedade e logos, do grego = estudo, razão.
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Figura: 2.1. Augusto Comte (1798-1857)
Fonte: http://wikipedia.org

Comte, cujo nome completo era 
Isidore-Auguste-Marie-François-
Xavier Comte, nasceu em 19 de 
janeiro de 1798, em Montpellier 
e faleceu em 5 de setembro 
de 1857, em Paris. Filósofo e 
autoproclamado líder religioso 
deu à ciência da Sociologia 
seu nome e estabeleceu a 
nova disciplina em uma forma 
sistemática.

Este filósofo teve interesse em transformar a sociologia em ciência, porque a 

sociedade daquela época estava passando por transformações muito gran-

des; a Europa deixava um sistema, quer dizer um modo de viver e produzir, 

para iniciar outro. Isto significa dizer, que ela deixava o feudalismo (sistema 

econômico baseado na terra), para entrar no capitalismo (sistema econô-

mico baseado no capital=dinheiro).

Capitalismo

É um sistema econômico surgido na Europa nos séculos XVI e XVII. O ca-

pitalismo recebeu da Revolução Industrial um estímulo fundamental para 

seu desenvolvimento. Suas bases fundamentais são a propriedade privada 

e a existência de um mercado com transações monetárias. Isso significa, 

por exemplo, que no sistema capitalista as fábricas, lojas, escolas, hos-

pitais podem pertencer a empresários e não ao Estado. Além disso, a 

produção e a distribuição das riquezas são determinadas pelo mercado, 

o que significa que os preços são definidos pela chamada lei da oferta e 

da procura. De maneira geral, podemos dizer que o funcionamento do 

capitalismo seria: o proprietário da empresa (o capitalista) compra força 

de trabalho de outros (os trabalhadores), para produzir bens, que uma 
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vez comercializados, lhe permitem recuperar o capital investido e obter 

um excedente (o lucro).

As sociedades foram se transformando em estruturas muito complexas e 

para isso era necessário que existisse uma ciência capaz de entender o que 

se passava.

E é desta forma que surge a SOCIOLOGIA!

Resumo
Muito bem, já estamos começando a ter uma compreensão maior do que é 

esta tal sociologia!!! Vimos nesta aula que a sociologia nasce num momento 

de crise social, quando a sociedade está vivendo grandes mudanças e como 

as Revoluções Francesa e Industrial vão contribuir para a chegada de um 

novo sistema econômico: o CAPITALISMO!

Atividades de aprendizagem
De acordo com o tema abordado nesta aula, explique como nasce a neces-

sidade do surgimento da sociologia.
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Aula 3 - Quem foi Émile Durkheim 
para a sociologia?

Agora que já entendemos como surgiu a sociologia, vamos tentar 

perceber como esta nova ciência vai tomando corpo e “cara” de ciência! 

A partir de agora, iremos estudar algumas teorias sociológicas, que são 

nossas ferramentas teóricas para a compreensão da sociedade. Durkheim 

é nosso primeiro sociólogo; através do pensamento dele teremos uma 

das formas de olhar e pensar a sociedade! Vamos lá!

Dissemos que as mudanças mais profundas nas sociedades que começavam 

a evoluir, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ocorreram na 

Europa e é exatamente por esta razão que é também lá na Europa que se 

iniciam as primeiras teorias sociológicas, isto é as primeiras regras escritas de 

como entender as sociedades!

3.1 Quem foi Durkheim
Émile Durkheim foi o primeiro a escrever estas regras, quer dizer a teorizar 

sobre a sociedade. Estas teorias sociológicas são exatamente a auxílio que 

precisamos para nos ajudar a compreender melhor como funcionam as so-

ciedades!

Nascido na cidade de Épinal (região de Lorena, França) no dia 15 de abril de 

1858. Faleceu em Paris, capital francesa, em 15 de novembro de 1917. É 

considerado, um dos fundadores da sociologia moderna.

Figura 3.1 Émile Durkheim
Fonte: etimologiadascoisas.blogspot.com



3.1 Fato Social
Dentre as teorias formuladas por Durkheim, podemos destacar a teoria do 

Fato Social:

Durkheim vai dizer que fato social é a maneira de uma sociedade agir, pensar 
ou sentir. Significa dizer que é um padrão de comportamento social.

Para entendermos melhor, Durkheim coloca três características para a iden-

tificação do fato social, são elas: 

•	 A generalidade (o que é comum à maioria em uma sociedade, ou seja, 

coletivo ou geral). 

•	 A exterioridade (que não depende do indivíduo para acontecer). 

•	 A coercitividade (é a pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo, 

ou seja, os indivíduos são “obrigados” a seguir o comportamento esta-

belecido pelo grupo). 

Portanto, para identificarmos se um fato é social ou não temos que perceber se 

possuem estas três características. Vamos dar como exemplo o casamento:

O casamento possui generalidade, pois a maioria das pessoas na nossa 

sociedade pensa em se casar; o casamento possui exterioridade, pois 

tem algumas pessoas em nossa sociedade que não pensam em casar, mas 

nem por isso o casamento deixa de existir na sociedade; e o casamento 

tem coercitividade, pois as pessoas que não se casam em nossa sociedade 

com o passar do tempo sofrem brincadeiras e pressão do tipo “ficou pra 

titia”, “encalhada”, etc.

Figura 3.2: Casamento: fato social 
Fonte: © Marco_Sc www.shuterstock.com
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3.2 O conceito de Solidariedade 
Além do conceito de fato social, Durkheim vai criar também o conceito de 

solidariedade.

Atenção!
Para Durkheim é a SOLIDARIEDADE que mantém uma sociedade uni-
da; segundo ele não é possível viver em sociedade sem solidariedade; 
nós entraríamos em conflito e não conseguiríamos viver socialmente.

Observando e estudando as sociedades Durkheim vai nos dizer que depen-

dendo de como uma sociedade se organize ela pode se manter unida pela: 

SOLIDARIEDADE.

Na visão sociológica, podemos ainda dizer que, segundo Durkheim, vai di-

vidir-se em:

I. Solidariedade mecânica - São aquela das sociedades primitivas, peque-

nos grupos, onde os indivíduos se identificavam através da consciência 

coletiva, ligados pelos costumes, crenças, sentimentos comuns, socieda-

des com poucos papéis sociais, onde existia pouco espaço para a indivi-

dualidade. Mecânica no sentido de que as atitudes e pensamentos são 

quase que automáticos e não exigem muita reflexão pessoal.

II.  Solidariedade orgânica - É aquela das sociedades capitalistas, mais 

complexas, maiores, onde existem muitos papéis sociais e que, pela ace-

lerada divisão do trabalho social, os indivíduos se tornaram interdepen-

dentes, o que garante a união social. Orgânica no sentido de organismo, 

onde devido à variedade de atividades, todos deveriam cooperar entre si.

Quando há quebra das regras sociais há uma desestabilização social, como 

nos momentos de crise, gerando um ESTADO DE ANOMIA. No estado de 

anomia os laços de solidariedade encontram-se enfraquecidos. 

Durkheim chegou à conclusão com isso que, onde há ANOMIA, há AUSÊN-

CIA DE NORMAS para regular as relações sociais, ou seja, há desestabiliza-

ção, crise. Mas, segundo ele, este estado tende a ser passageiro, caso con-

trário a sociedade se dissolveria. Mesmo nos casos de revolução, a anomia 

encontra seu ponto máximo no confronto, para logo após serem refeitos os 

laços de solidariedade sob novas normas.

Filme: “A Vila”. Direção: M. 
Night Shyamalan (2004) 
O filme se passa na zona rural da 
Pensilvânia em 1987 e conta a 
história de um pequeno vilarejo 
de Covington, com a pequena 
população de 60 pessoas, 
rodeada por uma floresta onde 
se acredita haver criaturas míticas 
habitando o lugar. Os dirigentes 
da cidade possuem uma política 
de restrição bem forte: todos são 
proibidos de adentrar a floresta, 
ou seja, todos os habitantes da 
vila viveram toda a sua existência 
isolada do restante do mundo, 
já que ninguém do exterior pode 
entrar lá também. Há um monte 
de postos de vigia, que servem 
tanto para afugentar as criaturas 
como para se certificarem de 
que ninguém tente fugir da vila. 
Entretanto, o vilarejo começa 
a ser ameaçado quando Lucius 
começa a questionar sobre o 
confinamento completo das 
pessoas de lá. 
O filme nos ajuda a perceber 
como funciona a chamada 
solidariedade mecânica teorizada 
por Durk  heim.
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Podemos dizer, portanto, que anomia seria uma doença social, como a vio-

lência, o roubo, a corrupção, etc.

Então, quando quisermos utilizar as teorias do Durkheim para entender algo 

na nossa sociedade, vamos partir sempre da base do pensamento deste so-

ciólogo:

Para ler e refletir...

“A sociedade influencia o indivíduo”.
Para ele a sociedade é vista como um organismo vivo, onde cada um de 

nós deve cumprir seu papel social, como se a sociedade fosse um grande 

“corpo vivo” e cada um de nós seria como um órgão deste grande corpo 

e devemos cumprir nossa função para que o corpo funcione bem. 

Papel Social: É o conjunto de normas, direitos, e deveres explicativos 

que condicionam o comportamento dos indivíduos junto a um grupo ou 

dentro de uma instituição. Os papéis sociais, que podem ser atribuídos 

ou conquistados, surgem da interação social, sendo sempre resultado de 

um processo de socialização.

Consciência Coletiva: É o conjunto das crenças e dos sentimentos 

comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que forma 

um sistema determinado com vida própria. Isto é, quando um grupo de 

indivíduos pensa, age, acredita nas mesmas coisas, dizemos que este 

grupo tem consciência coletiva.

Resumo
Nesta aula, conhecemos a maneira de Durkheim refletir a sociedade, se-

gundo o que vimos, Durkheim entende que o que acontece no meio social 

acaba influenciando o jeito de um indivíduo pensar e se comportar; para 

ajudar nesta reflexão Durkheim criou os conceitos de fatos sociais e de so-

lidariedade mecânica e orgânica; entender o que significam estes conceitos 

nos ajudam a compreender melhor a sociedade.
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Atividades de aprendizagem
1. Com suas palavras, tente definir solidariedade mecânica e solidariedade 

orgânica, se possível dê exemplos:
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Aula 4 - Quem foi Max Weber para a 
Sociologia?

O objetivo desta aula é fazer você perceber que na sociologia existem 

formas diferentes de se refletir sobre a mesma coisa!!! Veremos o 

pensamento do nosso segundo sociólogo, também considerado um 

clássico.

Maximillion Weber, economista, sociólogo e filósofo alemão, nasceu em 

1864 em Erfurt, Turíngia e morreu em 1920 em Munique. Filho de um gran-

de industrial têxtil na Alemanha Ocidental. Foi um dos principais nomes da 

sociologia moderna. Realizou extensos estudos sobre história comparativa e 

foi um dos autores mais influentes no estudo do surgimento do capitalismo 

e da burocracia, bem como da sociologia da religião. 

4.1 O pensamento de Max Weber
Ao contrário de Durkheim, Max Weber acreditava que a sociologia deveria 

se concentrar na ação social e não nas estruturas. Para ele as motivações e 

ideias humanas são as forças por detrás da mudança.   

Considerava o indivíduo e suas ações como ponto chave da investigação, 

evidenciando o que para ele era o ponto de partida para a Sociologia, a 

compreensão e a percepção do sentido que a pessoa atribui à sua conduta.

Estruturas: é a maneira como 
as partes de um todo estão 
dispostas entre si, é a relação, a 
ordem das partes que compõe o 
todo. Como as partes do corpo 
humano, o corpo é a estrutura os 
órgãos são as partes do todo, no 
caso a estrutura é a sociedade e 
as partes são cada um de nós.

Figura 4.1: Max Weber
Fonte: cafecomsociologia.blogspot.com



Para Weber o objeto de estudo da sociologia é a ação humana tendo senti-

do. Sentido esse que deve ser percebido pelo grupo em que o indivíduo se 

encontra.

Na concepção de Weber, o indivíduo é responsável pelas decisões que toma, 

inclusive pela própria omissão que, de uma forma ou de outra, legitima o 

poder. É o que Weber denomina de “ação social”.

Diferente de Comte e Durkheim, ele acreditou na possibilidade de interpre-

tação da sociedade “não olhando” para ela, mais sim para o indivíduo que 

nela vive, pois entendia que aquilo que ocorre na sociedade seria a soma das 

ações das pessoas.

Ótimo, agora vamos descobrir o que é ação social de acordo com os pensa-

mentos de Weber.

4.1.1 Ação social
A “ação social” consiste na conduta humana dotada de sentido, de uma 

justificativa elaborada de forma subjetiva. É o comportamento consentido e 

planejado.

Atenção!
“Ação social” é o motivo que leva o indivíduo a agir em sociedade.

O indivíduo leva o meio em que vive, quer dizer as pessoas, em considera-

ção ou atua para as mesmas, seja em direção dessas ou contrário a elas. Ele 

molda seus atos com o objetivo de influenciar os outros, ou de comunicar-se 

com eles, elogiá-los, criticá-los, enganá-los, fazê-los rir, chorar ou todas as 

diversas coisas que as pessoas fazem para as outras.

Sempre um indivíduo tem alguma importância para o que fazemos. Sempre 

que pensamos em outros quando agimos, temos um exemplo de “ação social”.

Relação Social x Ação Social

Segundo Weber há diferença entre “relação social” e “ação social”. Na 

“relação social” existe “reciprocidade” na medida em que duas ou mais 

pessoas estão baseando seus comportamentos nas expectativas umas das 

outras.

Reciprocidade:
 que ocorre nos dois lados da 

relação, mutuamente entre duas 
pessoas ou mais.
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Do mesmo jeito, a reciprocidade não implica que coloquem o mesmo senti-

do em seus comportamentos, mas tão somente que orientam suas ações em 

relação às expectativas dos outros. 

A “ação social” pode ser:

Tradicional – é aquela em que o indivíduo age por costume, hábito, faz 

parte, por costume, do grupo: não planeja (ir a uma cerimônia religiosa).

Emotiva – é aquela em que o indivíduo age por sentimento a alguém 

ou algo; são as emoções, não havendo a razão (muitas vezes o ambiente 

cria emoções por si só).

Racional – é aquela em que o indivíduo age com um objetivo, pensar, 

planejar antecipadamente o comportamento de acordo com os outros. 

Os tipos de “ação social” estão presentes em toda sociedade, inclusive na 

capitalista, mas cada sociedade tem um tipo de ação que predomina. Na 

sociedade capitalista é a racional com relação a fins que predomina.

Resumo
Nesta aula pudemos observar o pensamento de Weber e perceber que é 

possível olhar para a sociedade com perspectivas diferentes! Vimos que para 

Weber é a ação do indivíduo que influencia os acontecimentos sociais, para 

ajudar a reflexão Weber cria o conceitos de Tipos de Ação Social, onde vai 

definir os motivos que levam o indivíduo a agir em sociedade.

Atividades de aprendizagem
Qual a diferença entre o pensamento de Weber em relação ao de Durkheim 

sobre a maneira de ver a sociedade?

Filme: “O homem bicentenário” 
(EUA, 1999.) Direção: Chris 
Columbus. Trata-se de um filme 
de ficção científica e a narrativa 
se passa num tempo não muito 
distante, em que há um robô 
doméstico projetado para fazer 
os serviços caseiros para os 
humanos. Todos os robôs são 
exatamente iguais, mas há um 
que não se conforma e procura 
sempre se aprimorar. Com a 
ajuda de um projetista de robôs, 
vai sendo alterado com as 
últimas inovações da robótica 
até se tornar muito parecido com 
um humano. O filme destaca os 
elementos fundamentais que 
caracterizam o ser humano.
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Aula 5 - Quem foi Karl Marx para a 
sociologia?

Vamos nesta aula concluir os considerados clássicos da sociologia 

conhecendo o pensamento de Karl Marx e veremos como ele reflete 

a sociedade sob uma ótica completamente diferente de Durkheim e 

de Weber. Assim concluindo as teorias clássicas da sociologia, teremos 

nossas ferramentas teóricas para refletir a sociedade através do nosso 

senso crítico!

5.1 O pensamento de Karl Marx
Karl Marx foi um dos responsáveis em promover uma discussão crítica da 

sociedade capitalista; para ele a origem dos problemas sociais estaria no tipo 

de organização social.

Este filósofo alemão foi expulso da maior parte dos países europeus devido ao 

seu radicalismo. Seu envolvimento com radicais franceses e alemães, no agita-

do período de 1840, fez com que ele levantasse a bandeira do comunismo e 

atacasse o sistema capitalista. Segundo este economista, o capitalismo era o 

principal responsável pela desorientação humana. Ele defendia a idéia de que a 

classe trabalhadora deveria unir-se com o propósito de derrubar os capitalistas 

Para entender o capitalismo, Marx 

vai desenvolver um pensamento criti-

cando o capitalismo e sugerindo uma 

transformação social.

Idealizador de uma sociedade com 

uma distribuição de renda justa e equi-

librada, o economista, cientista social 

e revolucionário socialista alemão Karl 

Heinrich Marx, nasceu na data de 05 

de maio de 1818, cursou filosofia, Di-

reito e História nas Universidades de 

Bonn e Berlim e foi um dos seguidores 

das idéias de Hegel.

Figura 5.1: Karl Marx
Fonte: sociology.about.com



e aniquilar de vez a característica abusiva deste sistema que, segundo ele, 

era o maior responsável pelas crises que se viam cada vez mais intensificada 

pelas grandes diferenças sociais. 

Este grande revolucionário, que também participou ativamente de organi-

zações clandestinas com operários exilados, foi o criador da obra O Capital, 

livro publicado em 1867, que tem como tema principal a economia. Seu livro 

mostra estudos sobre o acúmulo de capital, identificando que o excedente 

originado pelos trabalhadores acaba sempre nas mãos dos capitalistas, clas-

se que fica cada vez mais rica à custa do empobrecimento do proletariado. 

Com a colaboração de Engels, Marx escreveu também o Manifesto Comu-

nista, onde não poupou críticas ao capitalismo.

Faleceu em Londres, Inglaterra, em 14 de março de 1883, deixando muitos 

seguidores de seus ideais. 

Mas o que é o capitalismo?
Capitalismo é um sistema econômico, baseado no lucro, na propriedade 

privada, no trabalho assalariado, na divisão de classes e na economia de 

mercado.

Segundo o pensamento de Marx, na sociedade capitalista, existem apenas 

duas classes sociais: a burguesia, que é aquela que tomou posse dos meios 

de produção, enriqueceu e também obteve o controle do Estado, isto é, o 

controle político, criou leis para proteger a propriedade privada e manter-

-se no poder, além de difundir sua ideologia de classe; e o proletariado, que 

sem os meios de produção e voz política na sociedade, transformavam-se 

em parte fundamental para o enriquecimento da burguesia, pois ofereciam 

mão-de-obra para as fábricas.

Meio de Produção: são os meios materiais utilizados por qualquer tipo de 

trabalho para a produção de bens, como máquinas, ferramentas, instala-

ções, formas de energia, a terra, matéria-prima, etc.

Modo de Produção: conceito criado por Marx, para designar o conjunto 

formado pelas forças produtivas e pelas relações de produção de uma socie-

dade em um período histórico determinado. É a maneira como a sociedade 

produz seus bens e serviços, como utiliza e como os distribui. (capitalismo, 

socialismo, comunismo, feudalismo, escravismo, etc.)

Estado: 
se refere a um conjunto de 

instituições políticas e públicas, 
organização que dispõem de uma 

estrutura administrativa, de um 
governo próprio, tem soberania 

sobre um determinado território.

Propriedade privada: 
é a propriedade (casa, empresa, 

terra, comércio, etc.) que tem como 
dono um proprietário particular.
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5.2 A mais-valia
Para entendermos como funciona o sistema capitalista, utilizando o pensa-

mento marxista, vamos tentar entender como a burguesia se mantém no 

poder econômico e político.

Para Marx, a burguesia só consegue se manter como classe dominante 

economicamente, por causa do que ele vai chamar de mais-valia.

Vamos usar alguns exemplos para entender a teoria marxista da mais-valia:

Vamos supor que um trabalhador leve 2 horas para fabricar um par de calça-

dos. Nesse período ele produz o suficiente para pagar todo o seu trabalho. 

Mas, ele permanece mais tempo na fábrica, produzindo mais de um par de 

calçados e recebendo o equivalente à confecção de apenas um. Em uma 

jornada de 8 horas, por exemplo, são produzidos 4 pares de calçados. O 

custo de cada par continua o mesmo, assim também como o salário do tra-

balhador. Com isso, conclui-se que ele trabalha 6 horas de graça, reduzindo 

o custo do produto e aumentando os lucros do patrão. 

Leia a história em quadrinhos abaixo para compreender melhor:

Classe dominante: é o termo 
que utilizamos para designar 
a classe social que controla o 
processo econômico e político 
em uma sociedade; para Marx, a 
classe dominante é a burguesia 
detentora dos meios de produção.

Mais-valia é o valor que o 
trabalhador produz a mais e que 
não fica com ele e sim, com o 
patrão, quer dizer, uma coisa é 
o valor da força de trabalho, ou 
seja, o salário; e outra coisa é, o 
quanto esse trabalho rende ao 
capitalista, ou patrão. 

Figura 5.2: História em quadrinhos
Fonte: bielleite.wordpress.com

Aula 5 - Quem foi Karl Marx para a sociologia?



5.3 A Alienação
Além da mais-valia, Marx explica que as condições de trabalho dentro do 

sistema capitalista, colocam o trabalhador numa condição de alienado, que 

seria a condição onde o trabalhador produz e é separado do que produziu, 

portanto não tem controle sobre seu próprio trabalho. Pois a partir da divi-

são do trabalho, o produto do seu trabalho deixa de lhe pertencer e todo o 

resto é decorrência disto.

Na figura abaixo, você perceberá uma pessoa com pensamento consumista 

e individualista, consequências do processo de alienação.

5.4 A Ideologia
Outro fator que, segundo Marx, fortalece as relações estabelecidas pelo ca-

pitalismo é a ideologia.

Para Marx a ideologia tem influência marcante nos jogos do poder e na ma-

nutenção dos privilégios que dão forma à maneira de pensar e de agir dos 

indivíduos na sociedade, pois impede que a classe trabalhadora tenha cons-

ciência da própria submissão, porque camufla a luta de classes quando faz 

a representação ilusória da sociedade mostrando-a como uma e harmônica.

A ideologia, no conceito marxista, seriam ideias que de alguma forma justi-

ficam ou mascaram as desigualdades sociais. 

Figura 5.3: Pensamento Consumista
Fonte: www.logdemsn.com

Se tiver oportunidade, assista 
ao filme: Tempos Modernos 

(EUA, 1936. Direção de 
Charles Chaplin. Duração: 
85min). O filme acontece 

no ambiente da depressão 
americana da década de 

1930. Aborda a sociedade 
industrial e a sua relação com 

os deserdados. Assista ao 
filme e veja como ele aborda 

a questão da alienação.
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Usando os conceitos e a lógica marxista, podemos dizer que a classe domi-

nante, isto é, a burguesia, tem maiores oportunidades de fazer sua história 

como deseja, pois tem o poder econômico e político nas mãos, ao contrário 

da classe proletária que, por causa da estrutura social, está desprovida de 

meios para tal transformação.

Resumo
Nesta aula vimos que segundo o pensamento de Karl Marx a análise da 

sociedade parte da compreensão do sistema capitalista, pois para ele os pro-

blemas da sociedade têm origem no capitalismo e, entendendo os conceitos 

de mais-valia, ideologia e alienação, podemos perceber melhor como nossa 

sociedade funciona, de forma crítica e consciente.

Atividades de aprendizagem
1. A pobreza no Brasil e no mundo pode ser pensada como sendo uma das 

consequências do sistema capitalista? 

Figura 5.4: Pessoa manipulada por ideologias
Fonte: www.lupaconsultoria.com.br
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Aula 6 - E no Brasil? Como apareceu a 
sociologia?

Muito bem, agora que conhecemos os clássicos da sociologia, vamos 

descobrir como a sociologia aparece aqui no Brasil, o que estava 

acontecendo na história do nosso país quando o pensamento sociológico 

aparece por aqui.

No Brasil a sociologia vai aparecer também com o desenvolvimento do capi-

talismo, refletindo a situação colonial, a herança da cultura jesuítica e o lento 

processo de formação do Estado Nacional.

A sociologia brasileira nasce a partir da década de 1930, quando começam 

a aparecer reflexões sobre a realidade social, com um caráter mais investiga-

tivo e explicativo.

6.1 Os movimentos que impulsionaram a  
 sociologia
A necessidade de se refletir sobre a sociedade brasileira foi impulsionada por, 

principalmente, três movimentos que trouxeram transformações de ordem 

social, econômica, política e cultural ao Brasil e acabaram despertando o 

interesse de pensadores.

O Modernismo foi um desses movimentos; era um movimento que lutava 

para que as regras que existiam sobre arte e literatura não imitassem a Euro-

pa e assim não sufocassem a criação nacional. A defesa de um novo ponto 

de vista estético e o compromisso com a independência cultural do país fez 

do modernismo sinônimo de “estilo novo”.

Figura 6.1:  Bandeira do Brasil
Fonte: http://www.fotoseimagens.etc.br/



Abaporu é um quadro em pincel sobre tela da pintora brasileira Tarsila do 

Amaral. Hoje, é a tela brasileira mais valorizada no mundo, tendo alcançado 

o valor de US$ 1,5 milhão, pago pelo colecionador argentino Eduardo Cos-

tantini em 1995. Encontra-se exposta no Museu de Arte Latino-Americana 

de Buenos Aires (MALBA). Abaporu vem dos termos em tupi = aba (homem), 

pora (gente) e ú (comer), significando “homem que come gente”. O nome 

é uma referência à antropofagia modernista, que se propunha a deglutir a 

cultura estrangeira e adaptá-la à realidade brasileira. Foi pintado em óleo 

sobre tela em 1928 por Tarsila do Amaral para dar de presente de aniversá-

rio ao escritor Oswald de Andrade, seu marido na época. Tarsila do Amaral 

valorizou o trabalho braçal (pés e mão grandes) e desvalorizou o trabalho 

mental (cabeça pequena) na obra, pois era o trabalho braçal que tinha maior 

importância na época.

Outro movimento que vai influenciar o surgimento do pensamento socioló-

gico no Brasil é a formação dos partidos políticos que começam a ocorrer 

neste período, sobretudo o partido comunista em 1922, que tinha o ideário 

de criar uma cultura socialista no Brasil e fazer uma política voltada aos inte-

resses da classe trabalhadora.
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A foto acima retrata o Partido Comunista do Brasil que nasceu em 25 de 

março de 1922 sob influência da Revolução Russa de 1917, comandada 

por Lênin e o Partido Bolchevique. Em seu 1º Congresso reuniu nove diri-

gentes proletários: Astrojildo Pereira (jornalista), Cristiano Cordeiro (advo-

gado), Joaquim Barbosa (alfaiate), Manuel Cendón (alfaiate), João da Costa 

Pimenta (gráfico), Luís Pérez (vassoureiro), Hermogêneo Fernandes da Silva 

(eletricista), Abílio de Nequete (barbeiro) e José Elias da Silva (pedreiro). Eles 

representavam 73 militantes de associações políticas de trabalhadores do 

Distrito Federal e dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Há notícias de que delegações de Santos 

(SP), Juiz de Fora (MG), Passo Fundo e Livramento (RS) não conseguiram ir a 

Niterói (RJ) para participar do Congresso onde nasceu esta experiência vito-

riosa que, em 2002, completa 80 anos de atividade contínua. Em defesa dos 

trabalhadores e do povo brasileiro.

Além destes movimentos o movimento armado de 1935, também co-

nhecido como “Levante Comunista”, teve sua contribuição para a chegada 

da sociologia no nosso país. Foi à união do Partido Comunista com alguns 

Tenentes de esquerda do exército brasileiro, que lutavam pelo fim do impe-
rialismo e pela existência de uma ditadura democrática. Este movimento 

não foi vitorioso, pois não chegou a acontecer de fato.

Imperialismo: é a política de 
um Estado que põe populações e 
outros Estados sob dependência 

política ou econômica.

Ditadura: é quando o governo 
de um país está nas mãos de 
um único homem ou poder. No 
Brasil, por exemplo, tivemos 
na década de 1960 a ditadura 
militar; é o governo ou poder 
absoluto, que não aceita partici-
pação.

Aula 6 - E no Brasil? Como apareceu a sociologia?

Figura 6.3: Partido Comunista do Brasil
Fonte: http://www.grabois.org.br/



Figura 6.4: Alto comando da Coluna Prestes
Fonte: http://colunamiguelcostaprestes.blogspot.com

A Coluna Miguel Costa-Prestes, popularmente conhecida somente por 

Coluna Prestes, foi um movimento político-militar brasileiro existente en-

tre 1925 e 1927 e ligado ao tenentismo; baseava-se na insatisfação com 

a república velha, exigência do voto secreto, defesa do ensino público e a 

obrigatoriedade do ensino primário para toda a população.

6.2 Como surge a sociologia no Brasil?
A sociologia brasileira começou a ganhar identidade no início da década de 

1930, com a publicação de trabalhos como Casa Grande e Senzala, de 

Gilberto Freyre e Formação do Brasil Contemporâneo (Colônia), de Caio 

Prado Jr. 

Esses livros coincidiram com o início dos primeiros cursos de Ciências Sociais 

nas principais universidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Graças a especia-

listas estrangeiros foram publicadas, nessas universidades, obras de sistema-

tização teórica que permitiram o nascimento de uma geração de sociólogos 

formada dentro do país.

Neste contexto, começou a se destacar a obra de Florestan Fernandes, na 

qual a preocupação com a interpretação do fato social tinha mais relevância 

do que apenas sua descrição. Na década de 1960, a sociologia brasileira co-

nheceu sua idade de ouro. Nesse período, pensadores de formação marxista 

influenciaram fortemente a produção intelectual nacional. 

No final da década de 1980, a falência, na prática da ideologia socialista, 

gerou uma crise no pensamento sociológico brasileiro. Para substituir as pro-

posições perdidas e responder as novas perguntas da sociedade contempo-

rânea, os pensadores resgataram os autores clássicos da sociologia mundial, 

como o francês Émile Durkheim e o alemão Max Weber. Nessa nova geração, 

Assista ao filme “Olga”, 2004, 
Brasil, Direção: Jaime Monjardim.

O filme que mostra a vida da 
militante comunista Olga Benário 

Prestes da infância burguesa na 
Alemanha à morte numa das 

câmaras de gás de Hitler, passando 
por seu treinamento militar na União 

Soviética, seu período no Brasil ao 
lado do marido Luís Carlos Prestes 
e o nascimento de sua filha, Anita 

Leocádia, em uma prisão da Gestapo 
e aborda questões históricas e 

sociais. Nas entrelinhas da história 
é possível perceber, embora o filme 
seja uma ficção a respeito de como 

se deu o movimento armado e 
como o partido comunista atuava 

no Brasil; demonstra exatamente o 
período histórico do surgimento da 

sociologia no Brasil.

Se você tiver curiosidade e quiser 
saber um pouco mais sobre a 

realidade da Alemanha nazista 
acesse ao texto em http://www.

historianet.com.br/conteudo/
default.aspx?codigo=648- 

acesso 05-04-2011.
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destacam-se os trabalhos de Renato Ortiz, no campo da cultura e de Ricardo 

Antunes, no campo das relações trabalhistas. 

É possível perceber também o engajamento dos cientistas sociais na políti-

ca formal e institucional. Percebe-se também uma progressiva diversificação 

das ciências sociais e em especial da sociologia. Multiplicaram-se os campos 

de estudo, fazendo surgir análises sobre a condição feminina, do menor, das 

favelas, das artes, da violência urbana e rural, entre outras.

A sociologia, não só no Brasil, se torna cada vez mais interdisciplinar e plural 

com a multiplicação infindável de seus objetos de estudo, no que é auxiliada 

pela própria realidade cada vez mais diversificada.

Resumo
Nesta aula tivemos a compreensão de como a sociologia chegou ao Brasil, 

os principais acontecimentos, como o modernismo, a formação de partidos 

políticos e o movimento armado, acabaram por impulsionar o pensamento 

sociológico no Brasil.

Atividades de aprendizagem
1. Em que contexto histórico a sociologia aparece no Brasil?

Engajamento: participação em 
ações sociais.



2. Quais movimentos da década de 30 incentivaram a sociologia no Brasil?
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Aula 7 - A influência da instituição 
escolar na compreensão da 
realidade social

Nesta aula o objetivo é entender como a Escola, ou a instituição escolar, 

acaba influenciando nossa maneira de ver o mundo. Devido a isto, é 

importante ter claro como surge e qual de fato o papel da escola dentro 

da sociedade. Entendemos que as instituições sociais de uma maneira 

geral são importantes na formação do indivíduo dentro da sociedade, 

mas em particular, vamos fazer a compreensão da escola como formadora 

de opinião e comportamentos sociais.

7.1 O que é instituição social
Podemos definir uma Instituição Social como sendo uma forma de organizar 

e controlar a sociedade com um conjunto de regras e procedimentos padro-

nizados, reconhecidos e aceitos pela sociedade e que tem grande valor social 

e que, através de suas regras, influencia o comportamento das pessoas. Uma 

instituição não existe isolada das outras.                           

Todas elas possuem uma interdependência mútua, de tal forma que uma 

modificação numa determinada instituição pode acarretar mudanças maio-

res ou menores nas outras.

As instituições sociais servem como um meio para a satisfação das necessi-

dades da sociedade.

Nenhuma instituição surge sem que tenha surgido antes uma necessidade. 

Mas, além desse papel, as instituições sociais cumprem também o de servir 

de instrumento de regulação e controle das atividades do homem.

As principais instituições sociais são: a escola, a religião, a família e o Estado, 

mas não são as únicas, nesta aula nosso foco será a INSTITUIÇÃO ESCOLAR.

7.2 Um breve histórico da Instituição escolar
A educação, o ensinar é um ato que sempre esteve presente na história da 

humanidade.

Educar era viver a vida do dia-a-dia da comunidade, ouvindo dos mais velhos 

as suas experiências e com isso formando-se para atuar em comunidade. As 



festas, as tradições eram assim passadas naturalmente, sem a necessidade 

de uma instituição específica para isso. 

Portanto, nas formações sociais mais antigas os mais velhos eram respon-

sáveis pelo ensinamento. Aprendia-se fazendo, o que tornava o saber, algo 

inseparável da vida e do trabalho.

Na Europa, da idade média, a educação foi se tornando um produto da es-

cola e um conjunto de pessoas, em sua maioria padres, especializaram-se na 

transmissão do saber.

Entretanto nesta época, embora o ensino fosse reservado às elites, não ha-

via separações entre crianças e adultos e a escola não estava organizada para 

disciplinar seus alunos.

Com a Revolução Industrial, a partir de 1750, sentiu-se a necessidade de um 

número maior de pessoas que soubessem pelo menos ler, escrever e contar. 

Pessoas essas que seriam jogadas nas fábricas, fornecendo mão-de-obra 

para o manejo das máquinas.    

Por outro lado, a burguesia já no poder percebeu também a necessidade de 

“socializar” e “educar” a massa trabalhadora existente nos grandes centros 

urbanos, para formá-los como “bons” cidadãos e trabalhadores disciplina-

dos.

A partir dessa informação podemos observar a Escola surgindo com claras 

funções: 

•	 formar os valores, hábitos e normas da classe que domina, ou seja, for-

mar a ideologia burguesa e, com isso;

•	 mostrar a cada um o lugar que deve ocupar na sociedade, segundo sua 

origem de classe insto é disciplinar.

Elites:
 designa um grupo dominante 

na sociedade ou um grupo 
localizado em uma camada 

hierárquica superior, em uma 
dada estratificação social.

Disciplinar: 
significa ensinar a obedecer.
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7.3 A teoria Crítico-reprodutivista da escola

Pierre Bourdier e Jean Claude Passeron formulam a teoria sociológica 
Crítico-Reprodutivista,  para explicar como a escola é uma instituição, 

que por meio de suas práticas contribui para a reprodução das desigual-

dades da sociedade de classes em que vivemos. 

Segundo muitos autores, como Althusser, Bourdieu, Passeron, Baudelot, Es-

tablet, Poulantzas e outros, a instituição escolar passa a ser a peça funda-

mental para o desenvolvimento e fortalecimento do capitalismo.

Entende-se a escola como Aparelho Ideológico do Estado, pois é o ins-

trumento número um da burguesia para difundir a sua visão de mundo e de 

vida. Junto com a escola temos outros “aparelhos” que complementam e 

reforçam esta visão de mundo como a família, a religião e o Estado.

Ao fazermos este pequeno histórico do surgimento da instituição escolar, 

alguns mitos passam a ser questionados, como por exemplo: 

•	 A escola surge para fortalecer e garantir o poder de uma classe social 

que é dominante numa determinada formação social, ou seja, ela nem 

sempre existiu, é criada para servir a determinados objetivos. 

•	 Não é, portanto, resultante de um processo imprescindível para o desen-

volvimento da humanidade, da civilização e da cultura.

•	 Ela é datada historicamente. Cai, com isso, o mito de que a escola sem-

pre existiu, atendendo a uma “necessidade natural”.

Figura 7.1: Escola transmissora
Fonte: http://analunepos.blogspot.com/
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7.4 A teoria funcionalista da escola

Outra teoria sociológica é a teoria funcionalista. Seu representante é Durkheim; 

ele vai fazer uma defesa conservadora da função da escola, defendendo a or-

dem social dominante.

Segundo ele, a escola, assim como todas as instituições sociais, tem a função 

de imprimir sobre as novas gerações valores morais e disciplinares que visam 

a perpetuação da sociedade tal como ela está organizada quanto à ordem 

e no respeito aos poderes dominantes. Nesta teoria, a escola não é alvo 

de crítica, pois funciona adequadamente à sociedade na qual está inserida. 

Ainda segundo a teoria funcionalista, todas as instituições têm a função de 

contribuir para o progresso e a harmonia social. 

A Escola, que se coloca como neutra, tem por finalidade ensinar os valores, 

hábitos e costumes de uma determinada classe social, colocando-os como 

natural e universal. Ao lado das informações chamadas científicas e mesmo 

embutidas nelas, temos uma ideologia que mostra o que é certo e o que é 

errado, o que é bom e o que é mau. A competição, a submissão à ordem 

estabelecida, o medo das autoridades, o respeito à hierarquia são mostrados 

e ensinados como se sempre tivessem existido e, portanto, passam a ser 

percebidos como naturais. 

É neste lugar que se aprende, com esses valores, a se tornar um “bom” e 

“respeitável” cidadão. A hierarquia que existe em nossa sociedade ali se re-

produz e nisso a disciplina desempenha um papel fundamental, através das 

punições e castigos. É o que Foucault chama de poder disciplinar, um dos 

dispositivos sociais mais importantes, notadamente na Escola. 

Imagem 7.2: Engrenagem
Fonte: meuspa.com.br
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7.5 O problema dos modelos teóricos
Quando tentamos encaixar a realidade escolar aos modelos teóricos descri-

tos aqui, a Teoria Crítico-Reprodutivista ou a Teoria Funcionalista, nós cor-

remos sérios riscos de não percebermos as peculiaridades ou as diferenças 

existentes em cada escola.

O pensamento imobilista é uma das possibilidades que pode ocorrer 

quando nos fixamos somente nas teorias, isto é, pensar que nada é possível 

de ser feito a não ser se adequar à escola, pois as teorias já deixaram claro 

que a escola é assim mesmo...

Ou ainda o risco da generalização, que significa colocar todas as escolas 

como iguais, todas têm a mesma organização e não é possível mudá-las.

Acreditamos que não é bem assim, pois apesar de a escola ser uma insti-

tuição fortemente articulada com o Estado, encontramos em seu interior 

espaços onde as lutas acontecem e as contradições estão presentes.

Apesar da angústia que este panorama da escola pode nos trazer, é impor-

tante que possamos perceber que as instituições produzidas para preser-

var as estruturas capitalistas, podem também ser utilizadas para minar estas 

mesmas estruturas.

É o que Gramsci, filósofo italiano, denomina de contra ideologia, que a 

todo o momento circula nos mais diferentes espaços da escola. Precisamos 

fortalecê-las e expandi-las para que uma pedagogia de emancipação possa 

assumir força política.

Sem negarmos as dificuldades de uma atuação mais crítica na instituição es-

colar, ousamos afirmar que é trabalhando e aprofundando tais contradições 

sem camuflá-las ou neutralizá-las que podemos criar e aumentar gradativa-

mente novos espaços de luta dentro da Escola.

7.6 A Pedagogia da libertação
Paulo Freire, educador brasileiro, reconhecido em todo mundo, em suas 

obras e experiências nos mostra caminhos muito claros de usarmos o espaço 

da escola como espaço de libertação do indivíduo.

Significa falar de uma educação conscientizadora, que tem a tarefa de ao 

mesmo tempo conscientizar criticamente o aluno de sua posição social e 

mobilizá-lo internamente para a luta pela transformação da sociedade.
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Portanto, a educação entendida dessa forma, passa a ter um caráter essen-

cialmente político, quer dizer, além do conhecimento, a escola passa a ter 

um papel fundamental na construção de sujeitos autônomos, críticos, em 

condições para lutar pela superação das desigualdades e pela transformação 

da sociedade.

“(...) Não há amanhã sem projeto, sem sorriso, sem utopia, sem espe-

rança, sem o trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades 

que viabilizem a sua concretização. O meu discurso em favor do sonho, 

da utopia, da liberdade, da democracia é o discurso de quem recusa 

a acomodação e não deixa morrer em si o gosto de ser gente, que o 

fatalismo deteriora.” (Freire, 2001, p.86).

Resumo
Através, do histórico da Instituição Escolar, percebemos a importância e a 

influência da escola no nosso comportamento e nas relações que se estabe-

lecem na sociedade, como a escola ao mesmo tempo pode ser espaço de 

reprodução da opressão capitalista e também espaço de conscientização e 

transformação.

Figura 7.3: Paulo Freire, educador brasileiro, representante da Pedagogia da Libertação
Fonte: http://apaginadavida.blogspot.com/

“A escola com que sempre 
sonhei sem imaginar que 

pudesse existir”. O livro relata 
a bela experiência do escritor 

e educador Rubem Alves ao 
conhecer a Escola da Ponte que 
já existe a mais de 30 anos em 

Portugal, e que nos comprova a 
possibilidade de uma escola que 

ensina na prática o verdadeiro 
sentido da cidadania.
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Atividades de aprendizagem
Diferencie as teorias sociológicas a respeito do papel da escola na sociedade 

e reflita sobre como a escola vem cumprindo este papel:

Aula 7 - A influência da instituição escolar na compreensão da realidade social
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Aula 8 - A compreensão da sociedade 
capitalista e os fenômenos 
de inclusão e exclusão social

Nesta aula, o objetivo é nos aprofundarmos na compreensão do 

funcionamento da sociedade capitalista e junto com isto, percebermos 

os mecanismos de inclusão e exclusão social que estão presentes nas 

relações que se estabelecem neste tipo de sociedade.

8.1 Valor de troca e valor de uso
O principal objetivo do sistema capitalista, como já vimos quando estudamos 

Marx, é o lucro.

Marx afirmava que o lucro se obtém vendendo a mercadoria pelo seu valor e 

a origem do lucro e a explicação do mecanismo da formação dos preços das 

mercadorias se encontram na esfera da produção e não da circulação das 

mercadorias; é a mais-valia. 

Valor de Uso é na verdade a utilidade que a sociedade dá a uma determinada 

mercadoria, ela pode ter uma utilidade para um indivíduo diferente para ou-

tro, portanto o seu valor de uso depende da utilidade que damos ao objeto. 

Figura: 8.1: Capitalismo 
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/



Já o valor de troca, é o valor relativo de uma mercadoria; são as quantidades 

proporcionais em que ela é trocada pelas outras mercadorias. O valor de troca é 

medido pelo tempo de trabalho necessário para produzir uma mercadoria.

Mas como se regulam as proporções dessa troca? 

Para responder esse problema, vamos pensar juntos... No trabalho social o que 

se tem de comum a todas as mercadorias, é a quantidade de trabalho empre-

gada. Nesse aspecto, o que distingue uma mercadoria de outra não é senão 

a quantidade de trabalho, maior ou menor, nelas cristalizado; quantidade de 

trabalho que se mede pelo tempo empregado para realizar este trabalho. 

Então, podemos dizer que não é a retribuição do trabalho, o salário, que 

determinava o valor das mercadorias e sim, a quantidade de trabalho neces-

sário à sua produção. Retribuição do trabalho e quantidade de trabalho 
são coisas distintas.

Marx chamava a atenção para o fato da quantidade de trabalho necessário para 

produzir uma mercadoria variar constantemente ao variarem as forças produ-

tivas do trabalho aplicado, porque quanto maiores são as forças produtivas do 

trabalho, mais produtos se elaboram num tempo de trabalho dado e, quanto 

menor são menos se produzem na mesma unidade de tempo.

Daí que quanto maior é a força produtiva do trabalho, menos trabalho se 

investe numa dada quantidade de produtos e, portanto, menor é o valor 

destes produtos. 

Marx estabeleceu então da seguinte forma a lei geral do valor/trabalho: “Os 
valores das mercadorias estão na razão direta do tempo de trabalho 
investido em sua produção e na razão inversa das forças produtivas 
do trabalho empregado.”

O preço de uma mercadoria não é outra coisa senão a expressão em dinheiro 

do valor dessa mercadoria mas, valor e preço nem sempre são iguais, 

pois há toda uma via complicada a ser percorrida entre o valor social de uma 

mercadoria e o seu preço individual em um momento exato no mercado. 

Temos que considerar as variações de preço de acordo com a oferta e a procura, 

mas essas variações se dão em torno de um preço central ou preço natural - que 

é o valor real - porque em longo prazo, oferta e procura, tende a se equilibrar.
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Marx dizia então que, se considerando um período de tempo bastante lon-

go, as mercadorias se vendem pelos seus respectivos valores e então seria 

um absurdo supor que o lucro constante brota do fato de que uma merca-

doria seja vendida por um preço que exceda o seu valor.

8.2 Força de trabalho, salário, mais-valia  
 e lucro
De onde provem mesmo o lucro? 

Se uma mercadoria é vendida pelo seu valor, a força de trabalho, que é uma 

mercadoria, também é vendida pelo seu valor; e esse valor é determinado, 

como vimos, pelo tempo de trabalho necessário para produzir a mercadoria. 

Então o valor da força de trabalho é determinado pelo tempo necessário à 

sua conservação e reprodução, ou seja, “pelo valor dos artigos de primei-
ra necessidade exigidos para produzir, desenvolver, manter e perpe-
tuar a força de trabalho.” 

Aparentemente, toda a força de trabalho que o trabalhador despendeu é 

remunerada pelo patrão ao final de uma semana, por exemplo. Mas essa 

é uma aparência enganadora, pois o capitalista, ao comprar a mercadoria 

força de trabalho, passa a ter direito de servir-se dela fazendo-a funcionar 

durante todo o dia, sucessivamente. E aqui é preciso entender que o valor da 

força de trabalho é completamente diferente de seu funcionamento.

Acontece que a força de trabalho na sociedade capitalista é uma mercadoria 

especial.  

Para além da aparência: o trabalhador em sua jornada de trabalho acres-

centa valores, produtos que ultrapassam o seu salário, ou seja, uma parte 

da jornada de trabalho é remunerada, a outra não. A parte pela qual o ca-

pitalista não paga equivalente algum, são as horas de sobretrabalho e esse 

sobretrabalho se traduz em mais-valia e em sobreproduto.

Portanto, toda mercadoria tem sua parte de trabalho remunerado e outra 

parte não remunerada; logo o capitalista quando vende a mercadoria pelo 

seu valor está vendendo a quantidade total de trabalho nela cristalizado e 

forçosamente está vendendo-a com lucro.

Aula 8 - A compreensão da sociedade capitalista e os fenômenos de inclusão e exclusão social



8.3 Relação entre salário e lucro
Os salários dos operários e os lucros dos capitalistas são retirados do va-

lor que o trabalho dos operários adiciona à mercadoria no processo de sua 

produção, ou seja, do valor da mercadoria descontado o valor das matérias-

-primas e dos outros meios de produção empregados.

Esse valor líquido, digamos assim, é delimitado pela quantidade de tempo 

de trabalho dos operários que contém, mas, as proporções em que se divide 

o montante entre salários e lucros podem variar. Quanto maior um menor o 

outro e vice-versa.

A palavra lucro é usada por Marx “para exprimir o montante total de mais-

-valia extorquida pelo capitalista”. 

8.4 A exclusão na sociedade capitalista
A lógica do sistema capitalista como vimos aqui, acaba necessariamente por 

excluir muitas pessoas do padrão de consumo e de vida que esta própria 

sociedade nos impõe.

É possível perceber o processo de exclusão, através de fenômenos como o 

desemprego, o movimento dos trabalhadores sem-terra, as favelas, o au-

mento da criminalidade, do uso de drogas, da evasão escolar, enfim, nos 

deparamos com a exclusão social a todo o momento dentro da sociedade; 

é só prestar atenção! 

Com o estímulo ao consumo e a competição desenfreada, a economia ca-

pitalista, dinâmica e tecnologicamente inovadora, colabora para reforçar a 

cultura do individualismo e do isolamento social.

Numa sociedade como esta, a satisfação individual está acima de qualquer 

obrigação comunitária, o que acaba aumentando ainda mais este processo 

de exclusão social, onde cada um está preocupado consigo mesmo!

Hoje, com os avanços tecnológicos, existe uma massa de indivíduos que não 

encontram chance de emprego, por tratar-se de mão de obra desqualificada. 

E é exatamente esta massa de indivíduos, que evidencia, sem sombra de dú-

vidas, como o processo de desenvolvimento do capitalismo, especificamente 

no caso do Brasil, foi criando as desigualdades, a exclusão, que aparecem na 

forma de miséria e pobreza crescentes, sendo cada vez mais difícil a supera-

ção dessa situação.

Sociologia humana e Éticae-Tec Brasil 56



e-Tec Brasil57

Além da fome, defrontamos com outros indicadores de exclusão que per-

meiam nosso cotidiano. As estatísticas sobre as desigualdades sociais no Bra-

sil podem ser vistas nos jornais e revistas e demonstram que a gravidade do 

problema é tanta que, se existe alguma coisa que caracterize o Brasil nos 

últimos anos, é sua condição como um dos países mais desiguais do mundo.

Além das desigualdades entre classes sociais, há outras diferenças que ge-

ram exclusão social da mesma forma, como a diferença entre homens e 

mulheres, entre negros e brancos, entre escolarizados e analfabetos, etc.

Isto não se traduz só em fome e miséria, mas também em condições precá-

rias de saúde, de habitação, de educação, de viciados, enfim, em uma situ-

ação desumana, particularmente quando se sabe que a produção agrícola, 

industrial, comércio e serviços têm crescido de maneira expressiva em nosso 

país, demonstrando que a sociedade produz riquezas, mas não são distribu-

ídas de modo que beneficiem a todos.

8.5 A inclusão na sociedade capitalista
Foi através da Revolução Francesa em 1789, que os direitos baseados nos 

princípios da liberdade e da igualdade foram declarados universais, isto é, 

válidos para todos os habitantes do planeta, porém, esses direitos escritos na 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia 

Nacional francesa, não considera as mulheres. Curioso, não acha!

Os documentos originados na Revolução Francesa são a base da Declaração 

dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 

1948. Esta declaração vai estender a liberdade e a igualdade de direitos, até 

nos campos econômico, social e cultural, a todos os seres humanos.

Com esta ideia de universalidade, os direitos humanos passam a estar acima de 

qualquer poder existente, seja do Estado, seja dos governantes. Em caso de vio-

lação, os responsáveis devem ser punidos. Ou, pelo menos, deveria ser assim...

De acordo com T.H. Marshall, sociólogo inglês, podemos entender os direi-

tos do cidadão em três situações:

•	 Direitos Civis: aquele que garante a liberdade religiosa, de pensamento, 

o direito de ir e vir, o direito à propriedade, à liberdade contratual, de 

escolher o trabalho, direito à justiça para garantir todos os outros.

Acesse o link: http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-
311X2008000300027, para 
obter mais informações sobre a 
dependência química, a leitura 
nos leva a uma reflexão sobre se 
a dependência química é um fator 
psicológico, biológico ou social.



•	 Direitos Políticos: são os direitos relacionados ao Estado, os direitos 

eleitorais, eleger e ser eleito para cargos políticos, o direito de participar 

de associações políticas como partidos, sindicatos, movimentos sociais 

em geral e o direito de protestar.

•	 Direitos Sociais: são os direitos à educação, saúde, programas habita-

cionais, transporte coletivo, sistema previdenciário, programas de lazer, 

acesso ao sistema judiciário.

Os direitos civis, políticos e sociais estão colocados no princípio da igualdade, 

mas não podem ser considerados universais, pois são vistos de modo dife-

rente em cada Estado e em cada época.

Ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que 

asseguram a possibilidade de uma vida plena e de inclusão social na socie-

dade capitalista.

A fim de garantir a inclusão social no sistema capitalista é preciso construir 

uma cidadania, dentro de um processo de organização, participação e inter-

venção social de indivíduos ou grupos sociais. Só numa constante vigilância 

das ações da sociedade é que o cidadão pode apropriar-se dos seus direitos, 

fazendo com que eles passem a valer de fato.

Resumo
Nesta aula tivemos a oportunidade de nos aprofundar na ideia marxista da 

origem do lucro, pois através desta reflexão pudemos entender melhor o 

processo da desigualdade econômica que acaba gerando a exclusão social. 

Com isto, percebemos como a exclusão está presente na sociedade e como a 

construção da cidadania faz parte do processo de inclusão social, necessário 

para o bom convívio da sociedade.

Para ajudá-lo a refletir sobre 
o exercício da cidadania, tão 

importante no processo de 
inclusão, sugerimos a leitura do 
livro: “O que é cidadania” – de 

Maria de Lourdes M. Covre. São 
Paulo: Brasiliense, 1996. Uma 

breve leitura que analisa os 
elementos fundamentais para se 
entender a questão da cidadania
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Atividades de aprendizagem
1. Que relação existe entre a geração do lucro e o processo de exclusão:

2. Explique como o exercício da cidadania pode contribuir para a inclusão 

social:

Aula 8 - A compreensão da sociedade capitalista e os fenômenos de inclusão e exclusão social
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Aula 9 - A inter-relação entre 
indivíduo e sociedade

Vamos, nesta aula, examinar as diferentes perspectivas colocadas por 

alguns sociólogos, para analisar o processo de constituição da sociedade 

e como os indivíduos se relacionam dentro deste processo. 

9.1 Durkheim, as instituições e o indivíduo
Como já vimos no início deste livro, para Durkheim a sociedade sempre pre-

valece sobre o indivíduo, com regras, normas, costumes que influenciam no 

comportamento e garantem a perpetuação desta sociedade.

As normas adotadas, as leis e costumes acabam criando uma consciência 

coletiva, isto é uma mesma forma de pensar e agir, que dá o sentido de 

integração entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Esta consciência 

coletiva se consolida nas instituições sociais, que são a base da sociedade.

A família, a religião, a escola, o Estado, como já dissemos anteriormente, são 

exemplos de instituições que reúnem os elementos essenciais da sociedade, 

fazendo com que a mesma tenha sustentação e continuidade.

Através das instituições o indivíduo é condicionado e controlado e por esta 

razão sabe como deve agir para não desestabilizar a vida em sociedade. 

Sabe também que, se não agir da forma estabelecida, será punido,

A análise de Durkheim está na coesão social; para ele, o conflito é a anomia, 

isto é, a ausência da norma das relações sociais, ou ainda por falta de insti-

tuições que regulem as relações sociais.

9.2 Weber, a ação social e o indivíduo
Ao contrário de Durkheim, Weber inicia sua análise, a partir da ação do 

indivíduo.

Para ele, a sociedade existe concretamente, mas não está acima dos indiví-

duos,; na verdade, é um conjunto das ações, quando os indivíduos se rela-

cionam, que formam a sociedade.



Ação social, pode ser entendida como o ato de se comunicar, de se relacio-

nar, em contato com os outros. Pois as ações sociais estão internalizadas, o 

indivíduo é capaz de escolher condutas e comportamentos, dependendo das 

situações que se apresentem.

Portanto as relações sociais se constituem, na possibilidade de que o agir 

socialmente com um determinado sentido, tenha sempre uma perspectiva 

de reciprocidade.

9.3 Marx, os indivíduos e as classes sociais
Aqui, os indivíduos são vistos de acordo com suas condições e situações 

sociais.

A ideia de indivíduo isolado surge, segundo Marx, com as condições e prin-

cípios da sociedade capitalista, que necessariamente gera o individualismo.

A relação na sociedade capitalista se dá não apenas entre indivíduos, mas 

também entre classes sociais e, neste caso, ocorre devido ao trabalho. As 

condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta de clas-

ses, com a intervenção do Estado, através das leis e da polícia que, também 

segundo Marx, são a favor dos capitalistas.

Os indivíduos constroem sua história, mas não como querem, pois as situ-

ações e fatores econômicos históricos de classe acabam condicionando o 

modo como esta história vai sendo construída. Mas todos têm condições de 

reagir aos condicionamentos históricos a fim de transformá-los.

Resumo
Apesar de perspectivas diferentes, os três olhares sociológicos sobre a re-

lação do indivíduo e a sociedade, todos buscaram explicar o processo de 

constituição da sociedade e a maneira como os indivíduos se relacionam, 

procurando identificar as ações e instituições fundamentais.

Reciprocidade:
 responder da mesma forma. 
Ex: você gosta de mim como 

eu gosto de você.
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Atividades de aprendizagem
1. O que afinal, somos obrigados a fazer por questões sociais e o que fa-

zemos por conta própria? Qual é o tamanho da nossa liberdade quando 

vivemos em sociedade?

Aula 9 - A inter-relação entre indivíduo e sociedade
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Aula 10 - As contradições da    
 sociedade capitalista

Um dos aspectos que mais chama a atenção, em relação à sociedade 

atual, é seu caráter paradoxal, isto é, contraditório. É o que veremos 

nesta aula, como as contradições neste mundo pós-moderno aparecem 

e se desenvolvem lado a lado.

10.1 Paradoxos modernos
A globalização hoje aparece como um fenômeno de internacionalização das 

economias e das culturas, por outro lado, ou seja paradoxalmente, assisti-

mos também ao surgimento de um regionalismo que por meio de movimen-

tos reivindicatórios, tentam sobrepor culturas e comportamentos, conflitos 

religiosos, políticos e étnicos minoritários organizados. Cria-se então o para-

doxo: globalização ou regionalismo!

Juntamente a este, outros paradoxos se estabelecem na sociedade atual: 

pobreza e abundância disputam o mesmo espaço na sociedade.

Poderíamos pensar: o que revelam na verdade estes conflitos paradoxais, estas 

oposições?

A resposta provavelmente nós teremos somente no decorrer da história, mas 

não podemos ignorar os paradoxos que se armam à nossa volta e que deve-

rão ser o objeto principal da sociologia pós-moderna. 

10.2 Individualismo e solidariedade
A vida social passa por transformações estruturais que acabam por trans-

formar as formas organizadas de representatividade dos grupos sociais e as 

identidades individuais e coletivas.

O que parece predominar no mundo hoje é o individualismo, enquanto se 

fragilizam as relações humanas mais primárias, como a família, o trabalho, 

a amizade, elementos que antes eram referências de identidade pessoal, 

tornam o comportamento humano com um caráter altamente individualista, 

ao lado do enfraquecimento das instituições coletivas, deixando os grupos 

sociais desarmados diante dos antagonismos e oposições.

Assista ao filme “Blade 
Runner, o caçador de 
androides” (EUA, 1982. 
Direção: Ridley Scott, Um ex-
policial do séc. XXI é contratado 
para exterminar um grupo de 
replicantes, feitos à semelhança 
do homem para realização dos 
trabalhos forçados numa colônia 
espacial da Terra e que se 
rebelam contra o criador. Procure 
identificar neste filme alguns 
elementos que caracterizam a 
sociedade contemporânea.



A sociologia como ciência essencialmente do coletivo, deve refletir estes 

fenômenos, mas também perceber as novas formas de solidariedade que 

surgem no mundo e que dizem respeito a formas organizadas de atuação 

junto a questões que envolvem toda a humanidade, como violência, AIDS, 

drogas e ecologia.

As organizações não governamentais (ONGS), ou as associações, passam a 

assumir comportamentos solidários que estimulam inclusive pelos meios de 

comunicação e acabam, de alguma forma, tornando estas questões regio-

nais ou nacionais em questões universais.

10.3 Um problema de todos nós
Dependência química, corrupção, brutalidade policial, tráfico de armas e dro-

gas, violência doméstica, violência no trânsito, racismo, homofobia, é uma lista 

de questões intermináveis, de problemas que os especialistas tentam entender.

A sociologia entende que, em última instância, são todos problemas ligados 

a transgressão da legalidade e ao desrespeito pela ordem constitucional. 

Embora existam divergências teóricas de interpretação e compreensão da 

realidade social, em uma coisa todos concordam: o problema da ilegalidade 

atinge a cada um de nós.

É preciso entender legalidade, no Estado democrático, que é o nosso caso, 

como a afirmação normativa e a prática de direitos, garantias e liberdades 

individuais e coletivas. Negar a legalidade é o mesmo que negar a demo-

cracia. Quando trocamos a legalidade pela ilegalidade, ficamos prisioneiros 

do autoritarismo imposto por quem se encontra na marginalidade, estando 

armados ou não.

Várias experiências, com relação aos problemas relatados no início do ca-

pítulo, demonstram que não existe solução possível sem o envolvimento 

da sociedade como um todo. Se respeito aos direitos humanos, eficiência 

policial e participação de cada cidadão não estiverem juntos não haverá con-

dições de modificar situação alguma.

É uma tarefa árdua, difícil e permanente, que deve ser construída, com cons-

ciência, paciência e atitude e que a cada momento se modifica, não pode-

mos tratar  todos os casos da mesma maneira é preciso fazer um caminho 

de ida e volta a todo momento, um processo lento e que não chega ao final, 

mas está em constante construção.
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Resumo
Percebemos como a sociedade moderna está montada numa rede de para-

doxos que envolvem as relações humanas e que acabam por trazer compor-

tamento individualista. Ao mesmo tempo também percebemos o surgimen-

to de movimentos capazes de assumir comportamentos solidários tornando 

questões minoritárias em questões universais.

Atividades de aprendizagem
1. Esta aula reflete sobre os paradoxos encontrados na sociedade contem-

porânea. Observe em sua cidade, aspectos destas contradições e depois 

faça um relato sobre o que você observou:

Aula 10 - As contradições da sociedade capitalista



2. Pesquise se existe em sua cidade algum movimento que demonstre um 

comportamento humano mais solidário do que o capitalismo propõem; 

em seguida descreva que movimento é este, caso exista, e como suas 

ações são demonstradas na sociedade:
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Aula 11 - Reabilitação de     
 dependentes químicos   
 e seus desafios éticos

O objetivo desta aula é contextualizar o sentido do estudo da Ética no 

curso de Reabilitação de Dependentes Químicos.

O técnico em reabilitação de dependentes químicos é o profissional que 

desempenha uma atividade orientada para o cuidado, pois sua ação profis-

sional está ligada diretamente ao zelo pela saúde de outrem.

11.1 Reabilitação de dependência química  
 e princípios éticos
O que significa então perguntar a respeito da reabilitação de depen-
dentes químicos como um trabalho norteado por princípios éticos? 
Quais são os desafios éticos que se apresentam para uma pessoa que 
vai realizar o trabalho de Técnico ou técnica em reabilitação de de-
pendentes químicos?

Num primeiro momento, pode-se considerar que, nos tempos atuais, a pa-

lavra ética suscita curiosidade e revela que este campo de conhecimento 

encontra-se bastante evidenciado e é alvo de procura. Portanto, as pessoas, 

empresas, gestores e mesmo usuários de serviços diversos parecem saber o 

que é ética e, sobretudo, exigem ética. 

Se você fizer um levantamento entre as pessoas que defendem, exigem ou mes-

mo propõem a presença dos conhecimentos éticos na formação dos profissio-

nais da reabilitação de dependência química, indagando-lhes a respeito das no-

ções de moral talvez a apreciação não seja da mesma intensidade. Salvo melhor 

juízo, parece que ética está em alta, em relação à opinião popular. Moral, não. 

Moral é uma expressão que quando é anunciada desperta desconfiança, perigo 

iminente de ingerência sobre as consciências e as liberdades dos sujeitos. No 

entanto, há uma proximidade entre ética e moral. Por que, então, a ética 
está na moda e a moral encontra-se em plano secundário?

Ao que se sabe nas últimas décadas os sistemas corporativos vêm passando 

por sucessivas reformulações e reestruturações nos mais diversos setores. 

Junto a isto, do ponto de vista da sociedade, cresce a consciência dos di-

reitos dos cidadãos com respeito dentre outros, aos serviços prestados por 

A palavra profissão significa 
declaração, manifestação 
ou promessa. Portanto 
entende-se que profissão 
indica uma atividade para a 
qual a pessoa se preparou e 
que exerce ou não.

Ingerência – Ato ou efeito de 
intervir, intervenção, influência.



instituições de serviços públicos ou instituições que oferecem seu serviço 

para o povo. As pessoas informadas das legislações, das noções de direitos 

de que são portadoras, bem como, dos deveres das empresas passam a fazer 

cobranças junto aos órgãos públicos competentes. Um exemplo brasileiro é 

o PROCON. Em relação a determinadas profissões, os conselhos regionais. 

Cobra-se das organizações, instituições e pessoas o cumprimento daquilo 

que permite aos usuários terem seus direitos atendidos.

Atenção
Qual é o interesse de se estudar ética no nosso curso? Pensando na profissão 

escolhida por quem trabalhar para a reabilitação de dependentes químicos, 

o primeiro princípio consiste em identificar as atribuições, responsabilidades 

e deveres concernentes ao exercício específico desta profissão. Uma vez qua-

lificada científica e tecnologicamente para o exercício da função, o profissio-

nal zela pelos interesses da pessoa sob seus cuidados. Faz estas atividades 

como se as fizesse para si, porém sabendo que essas atividades fazem parte 

dos compromissos assumidos junto a seu contratante. 

Qual seria o sentido humano de se pensar a relação entre ética e as 
ações da técnica ou técnico em reabilitação de dependentes químicos? 
O que vem a ser ética? Ética em relação a quê, ética em relação a quem? 

11.2 Interações sociais no trabalho de   
 reabilitação 
Considerando-se as ações pontuais desenvolvidas durante a reabilitação de 

pessoas, tem-se uma lista de pessoas envolvidas e interesses em jogo: a con-

tratante, familiares, a pessoa a ser recuperada, a técnica ou o técnico em re-

Figura 11.1: Ética para quê? Ética para quem?
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1130056
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abilitação de dependentes químicos que intervirá diretamente na relação do 

contratante com paciente, familiares e equipe terapêutica, dentre outros... 

Ao pensar o conceito de ética e seus desdobramentos sobre o técnico ou 

a técnica em reabilitação de dependentes químicos pode-se observar, tran-

quilamente, que esta relação deve lembrar que a empresa contratante tem 

compromissos com quem procura seus serviços, sua clientela. Assim, quem 

contrata deve fazer a prestação dos seus serviços de acordo com os parâ-

metros éticos. Além disso, a contratante deve pensar a ética do ponto de 

vista dos funcionários contratados e também do ponto de vista da sociedade 

que vai receber os serviços, sem deixar de cumprir suas responsabilidades 

ambientais. 

Outro aspecto da ética envolve os direitos da contratante, do patrão, da 

patroa. Funcionárias e funcionários também têm deveres éticos perante a 

instituição que compra seus serviços. Por isso, são chamados a contribuir 

para a realização da própria finalidade da entidade contratante. 

Atenção
Portanto, tendo em vista os crescentes desdobramentos do compromisso 

profissional assumido pelo técnico ou técnica em reabilitação de dependen-

tes químicos no ambiente de trabalho em relação a seus patrões e a clientela 

atendida, justifica-se plenamente a presença de um módulo de estudos que 

tem como finalidade oferecer subsídios para o exercício seguro da profissão, 

de um ponto de vista ético. 

Em outros termos, para ser técnico ou técnica em reabilitação de dependên-

cia química com ética, é necessário estudo. Para se fazer este trabalho com 

ética exige-se conhecimento científico, uma base conceitual e a familiarida-

de com teorias e princípios éticos que norteiam a ação humana no mundo, 

particularmente, no mundo profissional.

Resumo
O texto levanta indagações estreitamente relacionadas ao tema, caracteri-

zando a problematização necessária ao desenvolvimento do raciocínio a ser 

feito.  Considera a relação entre ética, moral e o curso de Reabilitação de 

Dependentes Químicos. Demonstra que, para atuar profissionalmente como 

técnica em reabilitação de dependentes químicos orientada por princípios 

éticos é necessário estudo. Além dos conhecimentos técnicos da profissão é 

necessária a compreensão das teorias e fundamentos que orientam a ação 

humana voltada para a emancipação.

Aula 11 - Reabilitação de Dependentes Químicos e seus desafios éticos



Atividades de aprendizagem
1. Exercício de reflexão: Quais são as suas perspectivas sobre uma conduta 

ética do(a) técnico(a) em reabilitação de dependentes químicos ao zelar 

pelo bem estar de outrem?
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Aula 12 - Corporeidade humana,   
 valores e moral

O objetivo desta aula é subsidiar a leitora e o leitor com conceitos, 

definições e teorias que lhes permitam responder com segurança à 

pergunta “O que é o ser humano?”

A reflexão que busca os caminhos mais apropriados da ação do homem no 

mundo deve principiar por: que é o homem? Quem é o homem? Como 
se manifesta a existência do homem no mundo? Como o ser humano 
se apresenta para mim?

A fenomenologia observou que o homem na sua expressão masculina ou fe-

minina, em qualquer etapa, apresenta algumas características permanentes, 

dentre elas o fato de que o homem é um ser corporal. Por meio dos sentidos 

táteis, visuais, suas mãos, a posição ereta, o homem interage com as coisas 

do mundo.

O ser humano aparece no mundo em total fragilidade. Para sobreviver no 

tempo e no espaço, dependerá, em tudo, das outras pessoas. Logo cedo 

percebe a sua finitude. Seu nascimento acontece com antecedência de qua-

se um ano...

Em consequência de sua fragilidade e finitude o homem é um ser que preci-

sa receber cuidados. À medida que se desenvolve precisa aprender a cuidar. 

A mãe cuida do bebê, do seu corpo, vela por seu repouso, acompanha e 

nutre-o quando ele sente o desconforto da fome e da sede ou a dor de al-

guma enfermidade. Em nossa cultura as mães aprendem a cuidar do bebê 

muito antes de seu nascimento. E cuidam deles preventivamente, por meio 

das vacinações ou avaliações periódicas da pediatria.

O corpo é o meio pelo qual o homem recebe e oferece carinho, afeição. 

Quando odeia, é pelo corpo que mata... Além disso, é pelo corpo que apren-

de os símbolos de sua cultura. A partir do corpo a pessoa recebe sua educa-

ção e comunica seus sentimentos e seus valores. 



12.1 Da percepção da incompletude huma- 
 na à edificação da vida moral
Quando se pergunta: “O que é o homem?”, surge um primeiro princípio 

desta observação: o homem é um ser corpóreo, um ser que se apresenta 

primeiramente por meio de seu corpo. Por causa de sua corporeidade o 

homem é um ser incompleto. A partir destas notas podemos constatar um 

conjunto de consequências que modelam e ordenam a presença do homem 

no mundo e em sociedade. (SANTOS, 1997).

1. O homem é incompleto. As necessidades provam que a incompletude 

precisa ser resolvida, senão a pessoa vai à morte. Resolver a necessidade 

é a forma de proteger e promover a Vida. Necessidade atendida é igual 

a pessoa feliz.

a) As necessidades humanas são de três níveis: as biológicas, que se referem 

à manutenção do corpo físico, as sociais relacionadas ao convívio com os 

outros seres humanos e as espirituais, que dizem respeito às dimensões 

intelectuais. Se uma só destas necessidades não for atendida a pessoa está 

ameaçada de morte. A fome, a falta de amigos e a ignorância matam, 

tiram da pessoa o que ela tem de mais valioso, o seu Bem maior, sua Vida.

2. O homem age por meio de seu corpo para encontrar as melhores solu-

ções que satisfaçam suas necessidades. Porém, a ação humana no mun-

do precisa ser refletida. Algumas ações podem ser danosas. Outras, exce-

lentes. Torna-se necessário saber escolher a ação apropriada.

Sociologia humana e Éticae-Tec Brasil 74

Figura 12.1: Dançarinos usam de seus corpos 
para expressarem sentimentos e pensamentos 
de maneira artística
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a) Quando uma ação é boa? Ou má? Ação boa é aquela que promove a 

Vida. Ação má ameaça ou destrói a Vida. Ações boas são justas. Justiça 

é o ponto de referência, a medida para se decidir se uma ação é boa e 

adequada.

b) Quando uma ação deixa de ser justa? Quando a ação humana reparte as 

condições de acesso ao Bem de modo inadequado, ela deixa de ser justa. 

A ação que permite a melhor distribuição do Bem, esta sim, é justa. 

3. As ações de qualidade superior, aquelas que distribuem o Bem de modo 

adequado foram preferidas pelas comunidades primeiras. As ações con-

sideradas piores passaram a fazer parte das interdições, das proibições. 

Desta trama de classificações surgem os valores. Valores não são coisas, 

mas valem. Eles atuam no campo das emoções. Por isso se diz que “a 

essência dos valores é a não-indiferença”. Diante de um fato a pessoa 

reage emocionalmente, isto é, ela é despertada e levada a tomar uma 

posição orientada pelos valores que aprendeu a respeitar.

4. O conjunto de valores, permissões e interdições quando transformados 

em hábitos de vida de uma comunidade ou povo constituem sua moral. 

Portanto, moral é o conjunto de hábitos e costumes vividos por 
uma coletividade. 

12.2 O corpo como condição em que o ho- 
 mem aparece no mundo e o sentido  
 da ação humana
O corpo referencia o olhar que ordena a realidade e nos dá base para criar 

metáforas sobre o mundo e as coisas. Dizemos, por exemplo, que “o fato 

aconteceu à boca da noite... que ele estava ao pé da montanha... que à tar-

de houve um pé de vento... que estava no olho do furacão... que fui dar uma 

mão para meu primo... que fulano tirou a barriga da miséria”. A ordenação 

da natureza, a nomeação dos fatos da Vida são mais facilmente compreen-

síveis quando referenciados ao corpo.

Toda e qualquer ação ou não-ação que uma pessoa venha a praticar neste 

mundo deve, primeiramente, medir-se frente à seguinte pergunta: que é o 

ser humano para mim? Por esta mesma razão, toda e qualquer ação para a 

reabilitação da dependência química deve também responder coerentemente a 

esta mesma pergunta. 

Sugerimos uma definição mínima para o ser humano, considerando-o en-

quanto filho e filha da Terra. O ser humano é uma unidade, um corpo 
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espiritualizado ou um espírito corporificado, um ser político que se constitui 

historicamente a partir de contextos linguísticos. Homens e mulheres são 

fundamentalmente incompletos pois, apresentam em sua estrutura, necessi-

dades biológicas, sociais e transcendentais. A partir de sua dimensão animal, 

inserido no contexto cultural edifica-se o humano. Com efeito, o humano 

é uma construção histórica. Como diria o filósofo Jean-Paul Sartre “a exis-

tência precede a essência.” (SARTRE, s.d., p.4). Primeiramente o homem 

descobre a sua existência, em seguida escolhe a essência que quer para si, 

estabelece o seu projeto pessoal de vida. Segundo o autor, o homem é um 

ser “condenado a ser livre”. (SARTRE, s.d., p.7). Portanto, nunca está defi-

nitivamente pronto, mas continuamente é chamado a se fazer a si mesmo, 

a responder pelos desafios históricos que encontra a sua frente a cada mo-

mento, a cada dia.

Cenas de guerra denunciam crise de valores. A Vida perde sentido. Corpos 

sem Vida, estendidos, pilhas de cadáveres... Os corpos silenciados provam a 

crise da moral, a fragilidade dos costumes de uma época, de um lugar... No 

entanto, contribuir para a reabilitação da dependência química é uma atitu-

de de fé na Vida, de fé na pessoa humana. O ser humano é um ser orientado 

também pelo princípio/esperança.

Figura 12.2 Vala comum para as vítimas do holo-
causto na Segunda Guerra Mundial
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/

Diante da velocidade com que os valores são criticados, abandonados ou 

substituídos e novas soluções são apresentadas para superar as necessidades 

humanas, ergue-se diante dos homens deste e de cada tempo o compromis-

so intelectual de repensar a moral e reexaminar os valores. A banalização das 

injustiças, a disseminação da inquietação e do desespero, a perda do sentido 

Para ilustrar a importância da 
esperança na orientação do ser-

humano, assista ao filme Filhos 
da Esperança (Children of 

Man), de 2006. Direção de 
Afonso Cuarón.
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humano da produção, do consumo que cada vez mais contaminam as rela-

ções societárias exigem que as pessoas reassumam o bom senso. 

Se a instrumentalização aparece como ameaça às possibilidades de sobrevi-

vência da humanidade; se o sentido do homem no mundo torna-se alvo de 

desprezo e sinônimo de prejuízo, é provável que o espírito da barbárie esteja 

atiçando fogo à pira de sua fúria sobre os homens. A racionalidade Vital 

deve ser resgatada, tendo em vista a ressignificação das ações humanas. 

O quadro de inquietação que ameaça a existência humana e do planeta na 

contemporaneidade justifica a retomada da análise dos valores e da moral. 

Um mutirão se faz necessário para se repensar o agir e o fazer do homem no 

mundo. Este é o desafio da Ética; se não for levado a sério as possibilidades 

de Vida no Planeta Terra - inclusive a humana – encontram-se seriamente 

ameaçadas de extinção.

Resumo
O texto principia indagando “que é o homem? Quem é o homem? Como se 

manifesta a existência do homem no mundo? Como o ser humano se apre-

senta para mim?” Demonstra que toda e qualquer ação a ser realizada con-

tém em si, explícita ou implicitamente uma resposta que diga o que é o ser 

humano. A aula propõe uma análise fenomenológica, isto é, uma narração 

apresentando o modo como o ser humano se manifesta e aparece na existên-

cia, no mundo. Considera-o um ser incompleto, que se manifesta no mundo 

por meio de seu corpo, sendo dotado de necessidades biológicas, sociais e 

espirituais. A partir desta base, edificam-se os valores e os princípios da moral.

Atividades de aprendizagem
Complemente as lacunas:

a) A ação boa se caracteriza por

b) As necessidades humanas se dividem em

c) A ação é injusta quando
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Aula 13 – Reino da necessidade e   
 condição humana

O objetivo desta aula é compreender o processo pelo qual os nossos 

antepassados foram, aos poucos, superando as necessidades, passando 

da condição natural à condição humana.

O estudo de ética volta-se para a busca da ação excelente. A ação que con-

tribua eficazmente para a edificação da condição humana. A ética leva-nos 

a buscar o sentido do agir e do fazer humanos. O agir lembra nosso compro-

misso com os demais humanos com quem compartilhamos a Vida. O fazer 

nos recorda o trabalho, o espírito laborioso que nos permite transformar a 

natureza e dela retirar produtos úteis e necessários ao bem-estar humano.

Os tipos de conhecimento contribuem decisivamente para garantir que os 

humanos vivam e sobrevivam em frente das ameaças da existência. A gera-

ção atual ganhou como herança um saber acumulado, produzido por nossos 

ancestrais. A partir da base recebida as mulheres e os homens do presente 

adicionam suas criações. Transformamos a natureza e somos transformados 

por nossas invenções... 

Figura 13.1: Natureza: fonte de toda a matéria prima que é transformada pela humanidade
Fonte: http://static.infoescola.com/



13.1 A condição natural enquanto reino da  
 necessidade
Destaque especial da capacidade criadora e inventiva dos humanos são a ciência 

e a tecnologia. Nesses termos pode-se indagar: como o homem saiu da condi-

ção natural e alcançou a sofisticação do saber cientifico e tecnológico?

Com efeito, parentes que somos dos demais seres da natureza, o despertar 

da nossa espécie no mundo foi o da perplexidade. Causava espanto e ad-

miração a multiplicidade de possibilidades de que dispúnhamos em relação 

à natureza que nos circundava. Descidos das árvores os antepassados dos 

humanos atuais buscavam por todos os meios encontrar condições de pre-

servar sua própria existência e de projetar sua sobrevivência por meio dos 

descendentes. Necessariamente a realidade, nem sempre favorável, provo-

cou em nossos antepassados o desenvolvimento de atitudes criativas. Sim, 

era necessário encontrar os recursos disponíveis e forjar as condições que 

lhes permitissem sua perpetuação no tempo e no espaço. 

A dramatização das condições de 
vida dos primeiros humanos pode 
ser conferida no filme A Guerra do 
Fogo (La Guerre du Feu), de 1981. 
Dirigido por Jean-Jacques Annaud. 

Aqueles proto-humanos recém-descidos das árvores enfrentavam as mais 

variadas ameaças impostas pelas condições ambientais. Parte delas pode ser 

encontrada na relação com os outros viventes do mesmo meio: predadores, 

animais cujos mecanismos de defesa acabavam sendo letais; peçonhas e 

outros dispositivos da natureza (plantas e outras substâncias nocivas e agres-

sivas ao organismo humano).

O aprendizado da sobrevivência demandou longo tempo até a consolidação 

das relações de causa e efeito que levaram os primeiros hominídeos à consti-

tuição de hábitos cada vez mais seguros, por meio dos quais foram evitando 

as ameaças que sistematicamente os assolavam.

Figura 13.2: Cena do filme “Guerra do Fogo”
http://www.barefoot-spring.net/
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Outras ameaças vieram das condições climáticas e ambientais. Erupções 

vulcânicas, secas, ou enchentes, frios desmesurados, secas difícil aguentar, 

enfim, cataclismos levavam à escassez de nutrientes. As condições de pos-

sibilidades de sobrevivência e longevidade dos membros das comunidades 

tornavam-se precárias.  

Atenção
Perdido no meio dessas variáveis e inóspitas condições, os antepassados dos 

humanos atuais encontravam-se à mercê das diretrizes impostas pela natu-

reza. Simplificadamente pode-se apelidar essa realidade hostil de condição 
natural. Nossos ancestrais viviam atormentados pelo medo, ameaça, e a 

sistemática insegurança quanto ao seu futuro. Era o reino da necessidade.

Mas a fome de Vida incitou nossos antepassados à busca de soluções que 

lhes permitissem superar a sistemática ameaça de morte de que eram alvos. 

Como resposta, o movimento humano produziu aquilo que vai constituí-lo 

enquanto humano, à condição humana.

13.2 O movimento rumo à condição humana
A constituição da condição humana parece estar vinculada à necessidade de 

ampliação dos meios para tornar o homem livre. Uma vez governado pelas 

forças da natureza em suas variadas expressões, alcançar algum controle 

sobre essas forças indicaria a ampliação das possibilidades de vida livre. Livre 
de quê? Livre de ter que enfrentar esses inimigos permanentemente instalados 

lado a lado, passo a passo na trajetória do humano daquele tempo.  

Figura 13.3: Erupções vulcânicas: um exemplo da hostilidade da natureza
Fonte: http://dailyheadlines.uark.edu/
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Muito provavelmente sem o saber, começaram a fazer mímica do útero ma-

terno: imitava-se o ambiente mais confortável do mundo! Cavernas, beira-

-rios, bosques frutíferos, dentre outros, a invenção da cabana, o cultivo de 

plantas ou a criação de animais, por exemplo, ajudaram a ampliar a condi-

ção de liberdade dos humanos. A invenção de ferramentas, armas e artefa-

tos vieram em socorro daqueles bandos de desesperados e famintos de Vida.  

Atenção
As invenções e técnicas diversas que se desenvolveram contribuíram eficaz-

mente para afastar dos homens o medo e ampliar suas possibilidades de 

Vida e liberdade. A condição humana, geradora de possibilidades de vida 

livre, acaba por estimular a curiosidade, despertando uma disposição para 

se alcançar mais tempo livre: constituiu-se, então, um ideal de liberdade. 

Que teria acontecido aos primatas descidos dos galhos e se lança-
do ao meio ambiente para afastá-los de seus parentes da natureza? 
Como acabou acontecendo?

Figura 13.4: Arte rupestre em caverna
Fonte: http://www.calico.ie/
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Um dos fatores mencionados na literatura refere-se a uma suposta experiên-

cia alimentar dos primatas dos quais descendem os humanos atuais. Aqueles 

grupos descidos das árvores atormentados pela fome e necessidade de so-

brevivência ingeriram proteína animal. 

Antigos vegetarianos descobriram, naquele momento, que a carne de ou-

tros seres vivos poderia saciar sua fome. (ARICÓ, 2001, p. 32-40). Consequ-

ência desta descoberta foi a alteração de seu comportamento: os ancestrais 

dos humanos tornaram-se predadores, caçadores e matadores sanguinários. 

Suas mandíbulas poderosas rasgavam o couro e as carnes de suas caças, 

devorando-as prazerosamente.

Um dos efeitos desta mudança da dieta dos primeiros humanos ou proto-

-humanos teria sido a alteração da substância cerebral destes carnívoros: 

novos elementos compondo este velho cérebro renovam sua estrutura e per-

mitem que, ao longo do tempo, operações cerebrais inexistentes até então 

passem a acontecer. 

Tem-se assim a matriz biológica do pensamento abstrato. Os homens tor-

nam-se portadores de um novo cérebro e este novo cérebro passa a realizar 

operações até então inexistentes. O pensamento abstrato faculta aos an-

tepassados dos humanos atuais a capacidade de representar as coisas no 

pensamento. Os homens aprenderam a projetar no pensamento imagens 

daquilo que mais tarde realizariam com o auxílio das mãos e/ou ferramen-

tas. Inventou-se a capacidade de inventar! O cérebro do humano, agora ca-

paz de produzir operações abstratas, isto é, separadas das coisas concretas, 

pode, transformar os objetos práticos, as coisas da natureza em coisas úteis 

para ampliar a liberdade.

Resumo
O texto começa orientando os leitores sobre o papel da ética e dos conhe-

cimentos científico e tecnológico. Por meio da ação orientada pelos co-

nhecimentos que tem, os humanos transformam a natureza e a si mesmos 

também. Recorda que em tempos remotos ancestrais dos humanos incorpo-

raram a dieta animal, que deixou como consequência profundas alterações 

biológicas com reflexos na capacidade de desenvolver novos conhecimentos.

Aula 13 – Reino da necessidade e condição humana



Atividades de aprendizagem
Para reflexão: O que caracteriza a condição humana?
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Aula 14 - Notas sobre técnica,    
 tecnologia e ciência

O objetivo desta aula é analisar o crescimento do conhecimento humano 

sobre a natureza por meio das técnicas, da ciência e da tecnologia.

Curioso é notar nos sítios arqueológicos os achados que mostram os produ-

tos criados pela curiosidade dos antepassados da espécie humana: anzóis, 

fisgas, zarabatanas, panelas de barro, cerâmica, armadilhas de caça e instru-

mentos de pesca, armas - como machados de pedra – produtos da compe-

tência dos antepassados dos humanos atuais. Elementos da natureza foram 

ordenados e utilizados por mãos cada vez mais habilidosas. Ao longo do 

tempo, o cérebro revelava crescente capacidade de projetar soluções ainda 

não inexistentes para as necessidades humanas.

A capacidade humana de transformar os objetos da natureza em coisas úteis 

para resolver dificuldades presentes recebeu o nome de técnica, do grego 

techné; em latim recebeu o nome de ars - arte. Arte e técnica no sentido 

originário referem-se ao conhecimento orientado por regras. 

14.1 Pressupostos da técnica e da tecnologia
Imagine uma daquelas pessoas usando suas mãos para provocar o atrito 

de pedras modificando a forma de uma delas, de modo a produzir um ins-

trumento cortante, um machado. Aquele machado teria muita utilidade, 

pois multiplicava a força do braço, capacitando o usuário para matar um 

animal, ou neutralizar um inimigo...  Depois de cortada a sua carne, viria o 

Figura 14.1: Conexões de diversos cabos em um computador
Fonte: http://www.cmtaegrs.com/



banquete... Interessante é observar a coletânea de gestos desde o primeiro 

momento, quando a pessoa encontrou a pedra apropriada até o machado 

estar pronto para ser usado! 

Atenção
Para que o aprendiz conseguisse fazer seu próprio machado, otimizando 

esforço e resultado, os mais velhos transmitiam-lhe as etapas do processo 

criador. Chama-se a isso regra, techné, ars. Por isso, técnica é o conheci-

mento orientado por regra.  

Atenção
Quando as técnicas são submetidas à reflexão para que delas se tire os re-

sultados mais excelentes temos a tecnologia. Significa a reflexão (logos, 
no sentido grego), a meditação, ou teoria sobre as técnicas, os materiais, os 

processos, os produtos técnicos. Tecnologia, portanto envolve a teorização 

da produção de objetos úteis por meio das técnicas produtivas. Numa lingua-

gem mais recente, o professor Rui Gama sintetizou: “A tecnologia moderna 

é a ciência do trabalho produtivo.” É importante notar que esta definição 

de tecnologia difere muito do senso comum que pensa que a tecnologia é 

apenas equipamento, máquina, aparelho... Acima de tudo, cumpre lembrar 

que a tecnologia é socialmente produzida, influencia a sociedade e é por ela 

influenciada.

A técnica e a tecnologia permitiram a multiplicação exacerbada de objetos, 

produtos, princípios e mesmo de culturas que elevam os humanos a terem o 

domínio mais abrangente sobre a natureza. Qual a relação entre técnica e 
ciência? Qual é o sentido do conhecimento cientifico?

14.2 Relação entre técnica e ciência

Figura14.2: Microscópio, fundamental para o desenvolvimento de muitas ciências
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/473390
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A pergunta que busca a identidade da ciência levanta a possibilidade de uma 

miríade de respostas. Desde a singela sugestão de que “ciência é o conhe-

cimento certo pelas causas”, até as mais refinadas formulações, observa-se 

que o saber cientifico decorre de algumas premissas.

Uma das premissas é o fato de que ciência envolve o homem, a natureza 

e as relações entre os homens consigo mesmos e com o meio ambiente. 

Numa classificação genérica atribuída a Mario Bunge pode-se falar em ciên-

cias formais e ciências factuais. Dentro das ciências formais encontram-se a 

matemática e a filosofia com destaque para os saberes da lógica. 

Dentro das ciências factuais estão as ciências naturais, envolvendo os cam-

pos da química, física e biologia. As ciências sociais também fazem parte 

do grupo de ciências factuais. As profissões associam-se ora ao campo das 

ciências naturais, ora ao das sociais. Algumas profissões são hibridas na sua 

estrutura porque abrangem conhecimentos das ciências naturais e também 

a parte social, como por exemplo, arquitetura ou a ecologia.

Atenção
Ciência é um conjunto de formulações teóricas construídas a partir de in-

dagações intencionais. Tais indagações para serem respondidas, devem 

cumprir protocolos metodológicos rigorosos. Para que seus dados alcancem 

confiabilidade devem permitir sua repetição em outros cenários, em outros 

contextos para garantir-se os resultados esperados. O saber científico quan-

do associado ao saber tecnológico pode propiciar uma potencialização de 

toda a competência humana para intervir sobre a natureza.

Segundo definição apresentada por Bastos (1998, p. 32), se a ciência busca 

a verdade e a técnica a utilidade, “a tecnologia é a simbiose entre o saber 

teórico da ciência com a técnica, em busca uma verdade útil.”.

À medida que a tecnologia e a ciência ganham perfeição surgem novas for-

mas de abordagem e transformação da realidade para beneficio do homem 

e da natureza. Tem-se a impressão de que a condição humana perseguida 

desde os primórdios está cada vez mais próxima. 

De fato, a ciência e a tecnologia renovam amplamente a capacidade de 

criação, elaboração, comercialização e distribuição de produtos serviços e 

outros bens, que repercutem sobre as formas de relacionamento humano 

e de gestão dos interesses dos homens em sociedade. Enquanto a ciência 

investiga os princípios ou fundamentos que permitem explicar e intervir so-

Para ilustrar o poder do saber 
científico e tecnológico na 
interferência sobre a natureza, 
indicamos o filme de ficção 
científica A Ilha (The Island), de 
2005. Dirigido por Michael Bay. 
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bre os fenômenos, a tecnologia complementa esta abordagem oferecendo 

maior rigor, precisão e objetividade por meio de equipamentos cada vez 

mais sofisticados e de maior confiabilidade em seus resultados, como pres-

supõem seus desenvolvedores. 

De todo modo o que se evidencia a partir dos fatos concretos é a imensa 

capacidade de gerar bens de uso e de consumo. Estes são colocados no mer-

cado a serviço da sociedade. Tais produtos alimentam o comércio e fazem 

crescer o capital como talvez jamais tenha acontecido na história humana.

A busca da liberdade, a construção da condição humana em parte tornou-se 

um projeto fracassado: inovações tecnológicas levam à fabricação de produ-

tos com obsolescência planejada. Ou seja, produtos construídos para durar 

pouco. Neste caso o que se pretende é a estimulação do consumo para ali-

mentar a produção e o lucro. Portanto, o que se vê é um ciclo vicioso entre 

produção e consumo ou, concepção, criação, produção e consumo dos bens 

cientifico/tecnológicos. 

A sociedade contemporânea pode ser definida como uma sociedade consu-

mista. Trata-se de uma sociedade onde as noções de ter e poder parecem 

sobrepujar a antiga relevância que se atribuía ao ser. Na visão que prevalece, 

ter ou parecer ter é melhor do que ser. Mesmo que, para isto seja necessário 

sacrificar o direito de ser.

Resumo
Este capítulo oferece uma breve descrição do processo técnico ancestral e 

sua crescente complexidade. Da singela experiência das técnicas rudimen-

tares de criação de instrumentos aos sofisticados sistemas tecnológicos de 

Figura 14.3: Eletrodomésticos: bens de consumo tecnológicos
Fonte: http://www.redecol.com.br

Confira no romance Admirável 
Mundo Novo, a distorção do 

“ser”. Admirável Mundo Novo 
(Brave New World), de 1932. 

Escrito por Aldous Huxley
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superações de necessidades. O texto apresenta definições de técnica, tecno-

logia e ciência. Inclui uma classificação das ciências e procura sistematizar os 

diferentes níveis de conhecimentos, identificando as articulações entre eles.

Atividades de aprendizagem
Defina:

a) Técnica

b) Tecnologia

c) Ciência
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Aula 15 - Noções de racionalidade

O objetivo desta aula é introduzir a racionalidade enquanto tema de 

nossos estudos, gerando subsídios para se compreender que a técnica e 

o técnico em reabilitação de dependência química atuam por meio dos 

fundamentos da racionalidade.

Você já notou como as pessoas demonstram alegria quando solucionam di-
ficuldades usando o potencial de suas próprias inteligências? Você já perce-
beu que as pessoas, de modo geral, ficam profundamente irritadas quando 
sua capacidade de serem inteligentes é colocada em dúvida? Há muito os 

humanos comemoram sua qualidade de seres racionais, contudo, já se demons-

trou que os outros animais são dotados de níveis diferenciados de inteligência. 

Somos humanos, somos racionais, dizem-nos há milênios. As pessoas sa-

bem que são racionais. As pessoas gostam de saber que tem competência 

para agir e fazer à luz da razão. Quem é que tem razão? Uma discussão de 

trânsito leva os observadores a interpretar se a razão estava com o motorista 

“x”, ou se estava longe do motoqueiro... A razão não estaria com o guarda? 
Afinal, o que a palavra razão oculta em seu interior?

Pensemos razão enquanto conceito. A palavra razão deriva do latim ratio. 

O primeiro pensador que gastou tempo e que ofereceu os primeiros estudos 

consistentes sobre as praticas racionais, foi Max Webber.

15.1 Sobre o conceito de racionalidade em  
 Max Weber (1864-1920)
É ele o autor dos estudos sobre racionalidade. Tem-se aqui, portanto, dife-

rentes conceitos: razão, racional, racionalidade. Segundo Webber, razão é a 

faculdade que temos de lidar intelectualmente com os eventos. Racional é 

a classificação de algo sob a luz da razão. Racionalidade é o resultado das 

ações orientadas por princípios da razão e que se expressa, por exemplo, sob 

a forma de cultura ou mentalidade. Por isso é que se pode tratar de uma quí-

mica racional, um direito racional, um secretariado racional, uma contem-

plação mística racional, uma saúde racional ou racionalização dos eventos 

reprodutivos e sexualidade racionalizada, dentre outros... Em todos os casos 

estamos falando de eventos ou situações pertencentes ao âmbito da razão.



Max Webber demonstrou que racionalizar significa calcular. Usar a razão, 

racionalizar, praticar atos racionais, em uma palavra é calcular. Outras ações 

podem ser colocadas como similares ou sinônimas desta primeira. Por isso, 

racionalizar é também gerenciar, administrar, intelectualizar, prever, contro-

lar, intelectualizar. Como se pode observar, a racionalização está sempre as-

sociada à idéia de que foi feito algum tipo de cálculo por meio do qual o au-

tor estabelece as noções de custo de um lado e beneficio de outro, o cálculo. 

Atenção 
Contudo, Max Webber explicitou que nem todas as ações dos homens e das 

mulheres são propriamente ações racionais. Ele classificou as ações das pes-

soas em quatro categorias: ações afetivas e tradicionais. Estas duas formas 

de ação não são consideradas ações racionais. Ações racionais podem ser: 

a) ação racional com relação afins; 
b) ação racional com relação a valores.

As ações afetivas são orientadas pelo puro sentimento e não trabalham 

com a noção de cálculo. Do mesmo modo, a ação tradicional, porque a 

pessoa simplesmente obedece àquilo que aprendeu dos mais antigos, dos 

mais velhos, bastando-lhe obedecer ao que já está definido. Em geral na 

ação tradicional o questionamento é desnecessário. 

Figura 15.1: O Pensador (Le Penseur) de Rodin
Fonte: http://upload.wikimedia.org/
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15.1.1 Ação racional com relação afins
Uma ação racional com relação afins é aquela que estabelece que, para 

realizar determinado empreendimento, determinado ato, o sujeito calcula, 

intelectualiza, orienta o processo de forma intelectual.  O sujeito desenvolve 

os atos a partir de previsões e procura ter um controle do processo com a 

intenção de alcançar um determinado fim, um determinado objetivo.

A usina de Itaipu é um exemplo de ação racional com relação afins. Consiste 

em um empreendimento tecnológico do Brasil e Paraguai que exigiu gigan-

tescas projeções para sua realização. Foram necessários muitos cuidados, 

cálculos, previsões, orçamentos, etc. A finalidade objetiva era a geração de 

energia elétrica, pelo aproveitamento do imenso caudal oferecido pelos rios 

envolvidos no projeto.

15.1.2 Ação racional com relação a valores
Uma ação racional com relação a valores é aquela ação que envolve cál-

culo previsão, controle, administração, gerenciamento, intelectualização dos 

processos a partir de determinados princípios que são relevantes para o ator 

ou para o grupo envolvido. A derrubada das Torres Gêmeas nos Estados Uni-

dos, em 11 de setembro de 2001, foi um forte exemplo de ação racional 
com relação a valores.

Figura 15.2: Ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001
Fonte: http://www.drjudywood.com/
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Os agentes responsáveis pelas operações que puseram as torres no chão, plane-

jaram, calcularam, gerenciaram, administraram, regularam palmo a palmo cada 

ato, cada etapa do processo, tendo em vista a destruição daqueles prédios. 

O que motivou os suicidas e sua rede de apoio a planejar e executar um 
empreendimento de tamanha envergadura? Segundo ficou evidente por 

meio das reportagens, os agressores pretenderam ressaltar os valores de sua 

cultura, desafiar os valores da cultura dos EUA. Discutiu-se a hipótese de motiva-

ção religiosa: os mártires que doaram suas vidas em sacrifício pelos direitos dos 

povos que representavam seriam recebidos e premiados por Deus na eternida-

de. Talvez a mensagem estivesse a ressaltar que “vocês não são tão fortes como 

parecem. Vocês são o mal, nós somos o bem. Nós estamos denunciando o mal 

que vocês nos fazem ao mesmo. Nosso Deus está conosco.”

Os estudos de Reabilitação em Dependência Química, por exemplo, são es-

tudos racionais. Uma técnica ou um técnico que lida com isso é uma pessoa 

que orienta suas praticas, um profissional por meio de critérios racionais. 

As ações racionais no âmbito das profissões permitem que os resultados se-

jam alcançados com maior objetividade, com maior precisão, tendo em vista 

os benefícios almejados. Na Reabilitação de Dependência Química todos os 

compromissos são assumidos e executados à luz de parâmetros racionais. 

15.2 Tudo o que é racional é bom para a  
 vida humana?
Mas um questionamento se faz necessário: tudo o que é racional é bom? 
Tudo aquilo que é praticado por meio da luz natural da razão orientado 

pelo cálculo, pela previsão, pelo controle, de modo administrado, ou seja, 

refinado pelo parâmetro da racionalidade, que almeja custo e beneficio a 

eficiência e a eficácia, os processos de quaisquer naturezas administrados 

com esses critérios são sempre produtivos, são sempre bons para os homens 

e para as mulheres, são sempre benéficos para as relações sociais, são bons 

para o meio ambiente? 

Enfim, os processos racionais são necessária e automaticamente geradores 

de condição de vida digna para homens e mulheres?  A ação racional com 

relação afins e a ação racional com relação a valores, independentemente de 

qualquer outro critério, carregam em si a semente do bem? 

Estes questionamentos justificam o prosseguimento dos estudos da racio-

nalidade.
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Resumo
Esta aula introduz o tema racionalidade. Define razão e explicita a teo-

ria da ação do pensador Max Weber, definindo os tipos de ações racionais 

que aquele autor formulou. O texto exemplifica situações orientadas pelo 

paradigma racional, como ocorreu na derrubada das Torres Gêmeas ou na 

edificação da usina de Itaipu. Mas deixa inconcluso, avisando que o tema 

prosseguirá na próxima aula.

Atividades de aprendizagem
Caracterize ação racional com relação afins e ação racional com relação a 

valores, e exemplifique cada uma delas.
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Aula 16 – A racionalidade instrumental

O objetivo desta aula é analisar o conceito de racionalidade instrumental, 

apontando suas implicações sobre o exercício da reabilitação de 

dependentes químicos.

A racionalidade que não se responsabiliza pelos destinos do homem e da na-

tureza é chamada de racionalidade instrumental ou razão instrumental.  
Que entendem os pesquisadores deste tema ao apresentarem o conceito de 

razão instrumental? 

Preocupado com o sentido da racionalidade e buscando a raiz fontal, o prin-

cípio da razão instrumental, o filósofo Max Horkheimer (1895 -1973) analisa 

os conceitos de razão, cujos resultados são comunicados por ele numa série 

de palestras na Universidade de Columbia, EUA, no ano de 1944; mais tarde, 

Horkheimer publicou essas ideias no livro Eclipse da razão, de onde serão 

colhidas reflexões relevantes para precisar o sentido da razão instrumental.

Figura 16.1: Max Horkheimer, filósofo alemão
http://www.ffmhist.de/ffm33-45/bitmap/isg_horkheimer_max_01_k.jpg

16.1 Caracterização da razão objetiva
O livro de Max Horkheimer, Eclipse da razão, inicia, no primeiro capítulo, 

denominado por ele de Meios e fins, a análise da racionalidade instrumen-

Fontal: Relativo à fonte, 
que dá origem, causal.



tal. Neste capítulo, o pensador distingue dois significados para o conceito 

de razão. O primeiro é o sentido de razão subjetiva, também denominado 

razão formalizada. Contraposta a esta, distingue a concepção de razão 

objetiva pela qual se “afirmava a existência da razão não só como força da 

mente individual, mas também do mundo objetivo: nas relações entre os 

seres humanos e entre classes sociais, nas instituições sociais, e na natureza 

e suas manifestações” (p. 14). Sobre esta base objetiva encontram-se os 

sistemas filosóficos de Platão, Aristóteles, o escolasticismo e todo o idea-

lismo alemão. Nesta concepção de razão os autores procuravam construir 

um sistema abrangente, uma hierarquia de todos os seres, entre os quais 

o humano. Sob este prisma mede-se a racionalidade de uma vida humana 

“segundo a sua harmonização com essa totalidade” (p. 14).

A razão objetiva em momento algum exclui a razão subjetiva, mas a vê como 

expressão parcial e limitada “de uma racionalidade universal” (HORKHEIMER, 

s.d., p. 14), efetiva fonte de critérios para mensurar toda a realidade. Sob esses 

referenciais da razão “a ênfase era colocada mais nos fins do que nos meios” 

(HORKHEIMER, s.d., p. 14). Portanto, segundo a teoria da razão objetiva, 

“a razão é um princípio inerente da realidade”. (HORKHEIMER, s.d., p. 15).

Figura 16.2: Eclipse da Razão, de Horkheimer
http://i.s8.com.br/images/books/cover/img2/214842_4.jpg
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16.2 Razão subjetiva e os limites da razão  
 técnica ou instrumental
Ao tempo em que a razão objetiva decorre de uma interpretação do cosmos, 

a totalidade orgânica dos seres em relação à teoria da razão subjetiva ressalta 

que “apenas o sujeito pode ter verdadeiramente razão”. Agir racionalmen-

te, nesse caso, significa “ser capaz de calcular probabilidades e desse modo 

coordenar os meios corretos a um fim determinado” (HORKHEIMER, s.d., 

p. 15). A esse tipo de racionalidade é irrelevante saber se há “um propósito 

racional como tal e discutir a superioridade de um objetivo sobre outros em 

termos de razão torna-se algo sem sentido” (HORKHEIMER, s.d., p. 15). As 

metas da razão subjetiva não são os fins mais altos porque se contenta em 

operar sobre os meios, considerando irrelevante preocupar-se em estabele-

cer questões sobre os fins de uma ação. A rigor, contenta-se em racionalizar 

os meios para persegui-los.

A razão instrumental, que faz o particular tomar o lugar do universal 

(HORKHEIMER, s.d., p. 26), está no cerne da concepção de racionalidade de 

Max Weber e dos seus seguidores, conforme registra Horkheimer na nota 1 

do referido livro (HORKHEIMER, s.d., p. 16). 

Resumo
A aula parte do pressuposto de que a racionalidade que não se responsabi-

liza pelos destinos do homem e da natureza é chamada de racionalidade 
instrumental ou razão instrumental. Articula uma análise do conceito 

de razão ou racionalidade instrumental a partir dos estudos do filósofo Max 

Horkheimer. O texto relaciona a reflexão de Horkheimer com os conceitos 

de ação racional com relação afins e ação racional com relação a valores 

desenvolvidos por Max Weber, oferecendo elementos para a ação racional 

orientada para a emancipação humana.

Aula 16 – A racionalidade instrumental



Atividades de aprendizagem
Disserte: qual é a definição de racionalidade instrumental?
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Aula 17 - Racionalidade instrumental  
 e a Vida

O objetivo geral desta aula é demonstrar que nem tudo o que é racional 

beneficia e promove a vida.

Atenção
Para Max Horkheimer a razão subjetiva ou instrumental teve o mais alto grau 

de sua formalização durante o período do Iluminismo (HORKHEIMER, s.d., 

p. 23), de cujos esforços restaram a morte da metafísica e da razão objetiva 

(HORKHEIMER, s.d., p. 26). Esta razão subjetiva torna-se nociva ao huma-

nismo porque se presta “à manipulação ideológica e à propagação das mais 

clamorosas mentiras” (HORKHEIMER, s.d., p. 32) e “se conforma a qualquer 

coisa” (HORKHEIMER, s.d., p. 33).

A afirmação de Horkheimer de que a razão subjetiva “se conforma a qual-

quer coisa” pode ser corroborada pelo episódio ocorrido na Penitenciária 

de Ribeirão Preto, SP, em 28 de março de 2001. O fato é aqui registrado 

para esboçar a abrangência dos efeitos da ação conduzida a partir da razão 

subjetiva. Carlos Alberto Almeida Teixeira, o Neto, integrante do CRBC (Co-

mando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade), que fora transferido para 

aquela unidade prisional, sofria ameaças de morte da parte de militantes do 

Primeiro Comando da Capital (PCC), organização que comanda os presos 

no Estado. Estavam sendo oferecidos R$100 mil, pelo PCC, a quem assassi-

nasse Teixeira. Ciente das ameaças, a direção da penitenciária providenciou 

o isolamento do preso. Teixeira teria cometido duas ações inaceitáveis para 

os critérios de seus inimigos: matara um dos líderes do PCC em outro presí-

dio e participava de uma segunda organização de presos. Ainda na mesma 

penitenciária, Luciano Rodrigues Souza, o Teta, era visto com maus olhos 

pelos integrantes do PCC por fazer parte de uma terceira “entidade”, o CDL 

(Comissão Democrática Liberdade). Para levar a cabo os seus fins, os agentes 

do PCC articularam uma rebelião no local. Quando este se encontrava em 

polvorosa, com a presença de policiais e autoridades, como se isto fosse um 

“boi de piranha”, pessoas estrategicamente orientadas assassinaram os dois 

desafetos do PCC. 



As 13 horas de duração da mais violenta rebelião da Penitenciária de Ribei-

rão Preto (319 km a noroeste de São Paulo) culminaram no assassinato de 

dois presos, cujas cabeças foram arrancadas e penduradas nos corredores 

dos pavilhões, os olhos perfurados, e as mãos cortadas.

O cenário de horror incluiu ainda um churrasco em que os presos rebe-

lados, sob a liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC), come-

ram o coração de uma de suas vítimas, segundo a versão da Polícia Mi-

litar: “Nós recebemos essa informação de um agente penitenciário que 

estava como refém dentro da penitenciária. O coração foi assado e co-

mido pelos presos, que também beberam a pinga que havia no local”, 

afirmou o tenente coronel da Polícia Militar Amilton Jair Módulo.[...] 

“O estado dos corpos era assustador. Eles foram muito maltratados. 

Os olhos deles foram arrancados, além das mãos, que também foram 

decepadas”, disse. O policial afirmou que os detentos, revoltados, gri-

tavam que os dois presos não mereciam viver [...] “Foi uma das piores 

cenas que vi em meus 28 anos de carreira. Nunca havia presenciado 

nada com tanta brutalidade e violência, afirmou”. 

(FOLHA DE S. PAULO, 30 mar. 2001, c1).

A tese de Horkheimer está integralmente presente nesse nefasto episódio 

visto saltar aos olhos que os canibais pós-modernos desenvolveram uma 

ação racional com relação afins ao calcular, planejar, prever, comunicar, or-

ganizar, controlar as circunstâncias e executar os meios para levar a cabo 

um projeto de morte. Com sua ação, desvinculada de uma compreensão 

de totalidade da realidade, os criminosos lograram absoluto sucesso em seu 

projeto subjetivo e particular de matar pessoas, pondo em prática sofistica-

das técnicas de racionalização.

17.1 Racionalidade e a primazia da Vida
Atenção
Pelo exposto fica evidente que nem tudo o que se faz à luz da razão contri-

bui para a felicidade humana. Como se viu, usam-se a ação racional com 
relação afins e a ação racional com relação a valores com a finalidade 

de matar pessoas, destruir patrimônio alheio, governar instituições, adminis-

trar empreendimentos, sem o cuidado pelo direito e bem estar das pessoas 

ou a saúde ambiental. Quando a racionalidade abandona os critérios que 

levem à excelência do Bem para os seres humanos e a natureza, esta ra-

cionalidade é apenas uma ferramenta, um instrumento. Muitas vezes, um 

instrumento de destruição.
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Uma consequência desta análise para a atividade profissional, como é o caso da 

Reabilitação de Dependência Química, consiste em perceber que a técnica ou o 

técnico em Reabilitação de Dependência Química, deve cumprir racionalmente 

suas atribuições. Mas deve lembrar sempre que a felicidade das pessoas está em 

primeiro lugar. Conhecimento científico e tecnológico só têm sentido quando 

contribuem para a promoção da Vida e a realização humana.

Pelos mesmos motivos acima descritos, as empresas, organizações e insti-

tuições são provocadas a superar a frieza calculista da racionalidade instru-

mental. No tempo presente a sociedade e a natureza clamam por uma racio-

nalidade Vital: o cuidado com a vida precede ao afã do sucesso e do lucro.

Resumo
A aula relaciona o conceito de racionalidade instrumental a situações do 

cotidiano. Apresenta fatos e situações racionalmente articulados para cei-

far vidas humanas. Demonstra que a razão operada formalmente, quando 

desvinculada de princípios éticos, pode significar desrespeito aos Sistemas 

Vitais, por isso enfatiza a necessidade de se dar o justo valor à Vida.

Atividades de aprendizagem
Para discussão: como a racionalidade instrumental pode ser nociva à preser-

vação e promoção da vida?

Aula 17 - Racionalidade instrumental e a Vida
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Aula 18 – Liberdade e normatização

O objetivo desta aula é refletir sobre liberdade e normatização para além 

da ideia mecânica de liberdade absoluta.

Que ligação haveria entre liberdade e moral? Em que sentido liber-
dade se relaciona com as normas jurídicas? Que é ser livre? Como se 
explica o afã com que os jovens defendem o que consideram ser sua 
liberdade? É possível conciliar ética e liberdade?

As pessoas nascem menino ou menina. Alexandre, da Macedônia, não nas-

ceu no Paraná e morreu sem jamais supor o que seria a Internet, apesar de 

ter constituído o maior domínio político de seu tempo. Morreu na faixa dos 

30 anos. Embora tenha sido um sujeito poderoso, sua história pessoal está 

recheada de eventos que aconteceram independentemente de suas escolhas 

pessoais. Sob muitos aspectos foi determinado a partir de fora...

Ora, ao corpo que nasceu do sexo masculino está proibida qualquer possi-

bilidade de, naturalmente, carregar um filho no próprio útero. O masculino, 

naturalmente, não tem a liberdade de gestar em seu corpo sua criança. O 

corpo biológico é determinado, o lugar de seu nascimento não é objeto da 

escolha da pessoa que nasce e a morte natural parece ser imposição das 

circunstâncias. Que é então, ser livre diante dos determinismos?

Para refletir sobre liberdade, 
assista ao filme Um Sonho de 
Liberdade (The Shawshank 
Redemption), de 1994. Direção 
de Frank Darabont.

Figura 18.1: O que é liberdade?
http://www.sxc.hu/photo/1147342



18.1 Do determinismo à liberdade    
 responsável
Como se pode observar, o tema liberdade tem um apelo profundo na sen-

sibilidade das pessoas. Em qualquer idade ou condição as pessoas atribuem 

um elevado valor à liberdade.

Liberdade física ou de ação, liberdade moral, liberdade civil ou individual, liber-

dade política, direito de escolha, são algumas das dimensões que definem o 

conceito de liberdade, conforme os dicionários especializados, deixando entre-

ver que se trata de um tema complexo e de múltiplas facetas de análise.

Liberdade e responsabilidade são temas que se cruzam. A experiência huma-

na de ter que responder por uma ação ou decisão está na base do conceito 

de responsabilidade. Conforme o dicionário, o conceito de responsabilida-

de tem origem latina e significa responder, em ética, relaciona-se à: noção 

de que um indivíduo deve assumir seus atos, reconhecendo-se como autor 

destes e aceitando suas consequências, sejam estas positivas ou negativas, 

estando ,portanto, o indivíduo sujeito ao elogio ou à censura. A noção de 

responsabilidade está intrinsecamente ligada à noção de liberdade, já que 

um indivíduo só pode ser responsável por seus atos se é livre, isto é, se teve 

a intenção de realizá-los e se tem plena consciência de os ter praticado. (JA-

PIASSU; MARCONDES, 1996, p. 235). 

Existem circunstâncias que permitem definir os graus de responsabilidade 

do agente? Que condições são necessárias para que o agente seja respon-

sabilizado por um ato que praticou? Quando o agente está isento parcial ou 

completamente de sua responsabilidade?

Atenção
Duas condições são indispensáveis para a responsabilização do sujeito:

a) consciência, o agente deve conhecer as circunstâncias e as consequên-

cias de sua ação. Deve ter clareza das implicações da ação.

b) liberdade, o sujeito é a causa de seus atos. Nenhuma força ou agente ex-

terno deverá interferir em sua decisão de fazer algo. Deve agir porque quer. 

Portanto se a ação do sujeito foi realizada com esclarecimento, liberdade e 

vontade, este poderá ser responsabilizado pelo que fez. Por outro lado, o 

agente pode agir mal por desconhecer. Neste caso, a ignorância pode isentar 

o sujeito de responsabilidade. 
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Deve-se considerar, ainda, que o sujeito poderá estar sob coação externa 
ou interna. Por isso, deixará de agir livremente. Imagine um caso de coação 
externa: a causa do ato não estava no agente, pois o sequestrador obrigou 

a secretária a roubar documentos sigilosos da empresa sob pena de lhe ma-

tar o bebê sequestrado...  A secretária do exemplo não agiu livremente, mas 

ameaçada de perder sua criança.

Além disso, suponha que uma pessoa portadora de distúrbio mental grave, 

durante uma crise aguda, entre em desiquilíbrio e mate um terceiro. Qual 

a responsabilidade do doente? Agiu sob violenta coação interna oriunda 

da doença mental. Em casos extremos de coação interna o agressor acaba 

indultado pelo princípio do agir de modo livre e consciente. A doença tira-

-lhe ambas as condições.

O filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980) foi um dos mais famosos 

intelectuais do séc. XX. A seguir você lerá dois fragmentos do texto O 
existencialismo é um humanismo que ele escreveu para responder a crí-

ticas sobre suas formulações teóricas. Observe que no primeiro parágrafo 

o tema principal é a noção de responsabilidade; no outro, liberdade.

Figura 18.2: Jean-Paul Sartre, filósofo
http://www.enterstageright.com/

Sartre e a liberdade com 
responsabilidade
Encontre no site abaixo o 
texto do filósofo Jean-Paul 
Sartre “O existencialismo 
é um humanismo”. 
Leia atentamente as 
explicações que ele 
apresenta sobre Liberdade e 
Responsabilidade.
http://histofilia.blogspot.
com/2011/07/autenticidade-

Aula 18 – Liberdade e normatização



Resumo
A aula analisa a noção de liberdade a partir da percepção das limitações 

naturais que envolvem o ser humano. Demonstra que o ser humano está 

intrinsecamente marcado pelos limites do tempo e do espaço, além dos di-

versos fatores que condicionam sua existência do ponto de vista biológico 

e social, dentre outros. O texto enfatiza a importância de se estabelecer a 

necessária aproximação entre liberdade e responsabilidade. A respeito desta 

aproximação proporciona o contato do leitor com algumas considerações 

que o filósofo Jean-Paul Sartre faz sobre a liberdade e responsabilidade.

Atividades de aprendizagem
A partir do texto de Sartre, discorra: você concorda com o filósofo? Sim, não 

e ‘por quê? Como essa questão pode se relacionar com o tratamento da 

dependência química?
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Aula 19 - Moral, ética, lei e código  
 de ética

O objetivo desta aula é definir os conceitos de moral, lei, ética e código 

de ética.

Esta exposição trabalhará os conceitos de moral, ética, lei e código de ética. 

Por meio das definições evidenciam-se os distanciamentos e as aproxima-

ções entre tais conceitos. Atentar para a percepção de suas características 

contribuirá decisivamente para a prática de ações excelentes no âmbito das 

atividades de qualquer profissional. 

Da mesma forma, a compreensão dos mencionados conceitos enriquecerá a 

pessoa para o cumprimento de suas responsabilidades cotidianas em qual-

quer setor de atividade ou convivência.

19.1 Moral
Vimos que nossos antepassados identificaram que determinadas ações con-

tribuíam mais eficazmente para a manutenção da Vida, se comparadas a 

outras ações, consideradas de qualidade inferior para se alcançar o mesmo 

fim. Certas ações são extremamente nocivas às possibilidades de vida feliz 

entre as pessoas, porque simplesmente destroem a Vida. Tais experiências, 

ao longo do tempo, ensinaram nossos ancestrais a estabelecer regras a fim 

de garantir a sobrevivência. Para isso, elaboraram proibições com a inten-

ção de impedir desrespeito à Vida. Tais regras constituíram-se em valores 

e princípios de ação que eram transmitidos a todos os componentes das 

comunidades. A vivência prática de tais fundamentos associados aos com-

portamentos considerados necessários deu origem à moral.

Atenção
Por que a moral não é a mesma em todos os lugares e em todas as 
épocas? Porque as ações humanas refletem as condições de possibilidades 

dos grupos humanos em situações específicas. As interpretações da realida-

de são influenciadas pelos contextos particulares em que as pessoas vivem e 

convivem. A dinâmica econômica, as relações de poder, os recursos técnicos 

e tecnológicos, as condições de saúde, as práticas religiosas, dentre outros, 

são fatores que influenciam a constituição dos valores dos grupos humanos. 



A multiplicidade de interpretações da realidade e o consequente pluralismo 

moral inquietam o espírito crítico. A partir do estranhamento provocado pe-

los diferentes códigos de conduta moral os pensadores, têm gastado longo 

tempo refletindo, produzindo questionamentos e teorias referentes às ações 

humanas. Este movimento do pensamento é o que desenvolve a ética.

19.2 Ética
Em nosso tempo tem-se falado muito sobre ética. Propagandas de produtos 

informam que foram “fabricados com ética”; funcionários são levados a 

fazer cursos de ética para se “qualificar e agregar valores nos âmbitos pessoal 

e empresarial”... Os planejadores estratégicos levam as empresas a publicar em 

suas páginas oficiais sua missão, visão e objetivos, ressaltando os compromissos 

éticos. Afinal, por que a crescente ênfase dada à ética, na atualidade? 
A quem interessa o estudo da ética? Aliás, o que é ética? Ética trata de 
quê? Ética para quê? Ética para quem? De que ética se está falando?

Atenção
A palavra ética vem do grego ethos e significa moradia, toca, casa. Carrega 

o sentido de princípio de ação. Contemporaneamente entende-se que ética 

é uma reflexão, uma teoria. Reflexão, do latim reflectere, indica o movi-

mento de volta sobre si mesmo. Em termos práticos refletir é pensar o pró-

prio pensamento. Pensar tem, dentre outros o significado de fazer curativo, 

tratar uma ferida. Como as mães e pais fazem quando o bebê tem assaduras 

e precisa ter as fraldas trocadas: o bem estar da criança exige muita atenção, 

cuidado, delicadeza, carinho... A criança chora porque sente dores... Antes 

de tocar o corpo que sofre, a mãe, delicada, busca interiormente o máximo 

de suavidade e delicadeza para oferecer ao bebê que sofre. As mãos da mãe, 

sensíveis, delicadamente vão devolvendo o alívio de que a criança precisa... 

Portanto, antes de agir sobre a realidade exterior a mãe age sobre sua pró-

pria interioridade, volta-se sobre si mesma e, só depois, age sobre a pele 

ferida da criança.

Refletir é um movimento de ausculta, como faz o médico ao examinar seu 

paciente, ouvindo-lhe a respiração, as batidas do coração, procurando no-

tícias sobre o estado de saúde de seu organismo. Os intelectuais examinam 

a moral, esmiúçam o sentido que está sendo dado aos valores, à Vida, aos 

processos interativos entre os seres humanos. Identificam os elementos e 

fundamentos que melhor contribuem para a felicidade humana. Reconhe-

cem os travamentos, os obstáculos para as relações entre os homens no 

tempo e no espaço. 
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Atenção
Os intelectuais que pensam a moral prestam atenção a todos os eventos 

significativos da vida em sociedade: o conhecimento, a política, a economia, 

a saúde, a vida, a morte, a educação, a comunicação, a linguagem, a sexu-

alidade, a reprodução, a alimentação, a diversão, dentre outros... Em tudo 

se procura pensar, isto é, cuidar para alcançarmos as condições de máxima 

perfeição em nossas ações. Para se chegar a uma vida feliz, a uma sociedade 

feliz. Portanto, ética é uma atividade intelectual, uma reflexão ou teoria. 

Ética é a reflexão sobre as ações humanas para auxiliar as pessoas 
por meio de conceitos, teorias e princípios de modo que pratiquem 
ações em nível excelente.

19.3 Direito
Como foi demonstrado, a moral é o conjunto de normas originadas do cos-

tume, que orientam a ação dos indivíduos. Sua finalidade é contribuir para 

que ocorra a melhor distribuição possível do Bem, a proteção e promoção 

da Vida. Portanto, é um meio de se praticar a justiça. A norma moral é 

um conteúdo internalizado, gerenciado pela consciência pessoal. Abrange 

o campo das convicções íntimas do sujeito. Os valores morais sintetizados 

nas normas morais de uma coletividade não implicam em obrigatoriedade. 

Se o sujeito desobedece à norma moral pode provocar o constrangimento 

de seus contemporâneos. A transgressão quanto à norma moral pode gerar 

descontentamento e reprovação.

Atenção
Quando a pessoa age obedecendo a norma, sua ação é moralmente boa. Do 

contrário, má. Isto distingue o moral do imoral. Amoral é a ação de quem 

ignora a norma, como acontece com criancinhas.

Figura 19.1: É necessária uma reflexão sobre o agir humano no mundo
http://www.quandonadaenoticia.blogger.com.br/ETICA.jpg

Aula 19 - Moral, ética, lei e código de ética



O direito, por meio da legislação é outra forma de direcionamento do com-

portamento humano. Assim como a moral, a norma jurídica orienta para 

que ocorra a melhor distribuição possível do Bem, a proteção e promoção da 

Vida. Portanto, a norma jurídica é um meio de se praticar a justiça. Enquanto 

a moral segue os ditames da consciência do indivíduo, o direito exige um 

comportamento necessário. Ou seja, a sociedade estabeleceu que um con-

junto de normas deve ser obedecido de modo compulsório. As leis não são 

objeto de escolha: o sujeito é obrigado a cumpri-las. Se não o fizer, corre o 

risco de ser penalizado. O descumprimento da lei caracteriza crime.

Contudo, as legislações não representam o ideal de perfeição para a realização 

humana. A respeito destes “acordos de caráter obrigatório” Santos argumen-

tou que é importante ressaltar que a lei não é a justiça, ou seja, o cumprimento 

da lei não é o máximo que os indivíduos conseguem desenvolver em prol da 

própria realização. É apenas um instrumento para fazer justiça, enquanto encar-

regada de garantir justiça mínima. (SANTOS, 1999, p. 11). 

O alerta de Santos implica a necessidade de permanente reflexão para o 

aperfeiçoamento das leis, pois nem tudo o que é legal é também justo.

19.4 Código de ética
O trabalho produtivo é uma modalidade de trabalho que contribui para a sa-

tisfação das necessidades dos homens em sociedade.  Muito já se fez e ainda 

há por fazer no que toca à organização do trabalho, à cultura empresarial, 

enfim à dinâmica das relações entre as pessoas nos processos produtivos. 

Atenção
É bem possível que as pessoas passem as melhores horas dos dias e os me-

lhores anos de suas vidas no ambiente de trabalho. Seria imprudente não 

pensar a respeito dessas relações, daí a importância da ética profissional. 
Portanto, ética profissional é também uma atividade intelectual, uma refle-

xão ou teoria. É a reflexão sobre as ações humanas para auxiliar as pessoas 

por meio de conceitos, teorias e princípios de modo a que pratiquem ações 

em nível excelente no contexto da produção.

Ética profissional, contudo difere de código de ética. Este se refere ao con-

junto de regras estabelecidas para profissões. Corresponde a uma legislação. 

Muitas vezes serve como base para julgar condutas de profissionais, quando 

são denunciados e/ou processados.
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Resumo
Esta aula define os conceitos de moral, lei, ética e código de ética. Argu-

menta para estabelecer um limite mínimo que permita identificar as notas 

caracterizadoras de cada um destes conceitos. Noutro momento indica as 

relações entre estas categorias.  Estes apontamentos servirão de base para 

o processamento de ideias a ser feito no tocante ao exercício profissional da 

reabilitação de dependência química apoiada em valores que permitam a 

promoção da excelência da Vida humana.

Atividades de aprendizagem
Discorra brevemente sobre cada um dos conceitos:

a) Moral

b) Lei

c) Ética

d) Código De Ética

Aula 19 - Moral, ética, lei e código de ética
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Aula 20 - Teoria crítica: da alienação  
 à emancipação

O objetivo desta aula é analisar a contribuição do conceito de teoria 

crítica para a saída da alienação rumo à emancipação humana.

O que é teoria? O que é crítica? O que é teoria crítica? Qual a contri-
buição dessa tradição de pensamento para se pensar a ética? O que é 
alienação? O que é emancipação?

Quando alguém diz ter uma teoria sobre algo, quer dizer que essa pessoa 

tem uma proposição ou conjunto de ideias para explicar alguma coisa. Ou 

seja, uma teoria costuma ter como intenção dizer as coisas como elas são. 

Se for uma teoria científica, além de dizer como as coisas são, ela deve tam-

bém ter argumentos para antecipar acontecimentos futuros, o que acaba 

por confirmar ou não uma teoria.

A reflexão sobre teoria crítica e emancipação exerce um forte apelo às pes-

soas que se propõem a realizar uma ação consistente na sociedade. No caso 

específico do presente curso, a teoria crítica emerge como vigorosa base de 

conceitos para o exercício maduro e responsável na emancipação do sujeito 

que sonha com uma existência livre e consciente.

20.1 A crítica enquanto condição para o  
 futuro necessário
O conceito de crítica, de modo geral, refere-se ao julgamento de uma ideia, 

teoria, opinião. No sentido estrito do termo, uma crítica deve sempre visar 

o melhoramento do seu objeto de ação, no sentido de purificar uma idéia, 

atitude ou teoria rumo ao seu aperfeiçoamento.

Atenção
A teoria crítica é uma tradição de pensamento que visa não só entender a 

realidade como ela é, com suas nuances e particularidades, mas também 

enxergar as falhas de tal realidade, especialmente do ponto de vista social, 

para modificá-la, tendo-se em vista como as coisas são e também as coisas 
como poderiam ser.



As bases para esse sistema de pensamento foram lançadas por Karl Marx 

e retomadas pelos membros do Instituto para Pesquisa Social de Frankfurt, 

fundado em 1923, pouco depois da Primeira Grande Guerra. Os membros 

do Instituto vivenciaram o horror da guerra, a perseguição, o medo, particu-

larmente porque foi um processo caracterizado pelo uso sistemático de re-

cursos tecnológicos e conhecimentos científicos que foram postos a serviço 

da morte e da destruição. Por isto se entende a preocupação constante da-

queles pesquisadores a respeito da racionalidade da ciência e da tecnologia.

Os pensadores desse grupo têm uma importante contribuição para se pensar 

os interesses econômicos e políticos que sustentam e lucram com as adversi-

dades sociais do mundo, especialmente no que consta na manutenção des-

sas desigualdades e no favorecimento de determinados grupos privilegiados. 

Quando Marx escreveu O Capital, ele previa a revolta das classes sociais 

desfavorecidas (especialmente os operários), que fariam uma revolução e 

poderiam instituir uma forma diferente de governo de seu país.

O problema é que isso não aconteceu e foi justamente na tentativa de iden-

tificar quais foram os fatores da conjuntura que se transformaram que deu 

início aos estudos do Instituto para Pesquisa Social.

Chegou-se à conclusão que, por mais degradante que seja a situação das 

classes desfavorecidas da sociedade, elas não se revoltam e atuam contra o 

sistema graças a um mecanismo chamado “controle de consciência”. Atra-

vés da administração dos pensamentos e sentimentos da população como 

um todo, é evitada a falência do sistema e o consequente prejuízo daqueles 

que o controlam.

Ora, como é possível controlar a consciência de milhões de pessoas 
de todo mundo o tempo todo? A resposta é quase óbvia: através da 

mídia, graças à manipulação do cinema, do rádio, dos programas de TV, 

jornais, revistas, internet, etc. “Quase” óbvia porque a coisa não é tão 

simples quanto parece.
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20.2 Indústria cultural: padronização de 
  desejos e alienação do sujeito
O filósofo alemão Theodor Adorno chamou esse mecanismo de indústria 

cultural. Tal mecanismo é tão eficiente e complexo que chega a ser difícil 

acreditar em seu poder. É senso comum que a TV manipula a mente das 

pessoas, mas ninguém leva essa informação realmente a sério, do contrário 

ninguém teria dois, três ou quatro aparelhos de TV dentro de casa.

A diversão e o lazer íntimos de cada um estão plenamente preenchidos com 

as mídias da indústria cultural. A novela que se assiste, após um dia cansa-

tivo de trabalho, o rádio que se escuta a caminho do trabalho, os filmes em 

cartaz no cinema nada mais são do que facetas diferentes da mesma coisa: 

mercadorias muito lucrativas vendidas com o suposto propósito de distrair 

e entreter, mas que na verdade manipulam e exercem poder sobre a cons-

ciência dos indivíduos. Adorno e Horkheimer analisaram este tema em seu 

livro Dialética do esclarecimento, do qual a citação seguinte ressalta que:

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é 

procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, 

para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo.  Mas, ao mesmo tem-

po, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e 

sobre sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das 

mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais per-

ceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de 

trabalho. O pretenso conteúdo não passa de uma fachada desbotada; o 

Figura 20.1: Theodor Adorno, filósofo alemão 
Fonte: http://www.cidade.blogger.com.br/

Sobre indústria cultural e 
entretenimento, confira o filme 
Cidadão Kane (Citzen Kane), de 
1941. Direção de Orson Welles. 

Também interessante é o 
documentário Muito Além do 
Cidadão Kane (Beyond Citzen 
Kane), de 1993. Direção de 
Simon Hartog.
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que fica gravado é a sequência automatizada de operações padronizadas.  

Ao processo de trabalho na fábrica e no escritório só se pode escapar 

adaptando-se a ele durante o ócio. Eis aí a doença incurável de toda diver-

são. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985. p. 128,-129).

Nesse processo de reprodução do trabalho no momento de lazer através 

da ação da indústria cultural, toda reflexão intelectual do sujeito é censu-

rada pela mesma, pois os produtos culturais usam de artifícios previsíveis 

para manter a atenção do sujeito sem gerar a necessidade de que ele tenha 

algum pensamento autêntico, próprio. Assim, o momento de ócio se trans-

forma numa etapa de preparação para se suportar a jornada de trabalho. 

O prazer acaba por se congelar no aborrecimento, porquanto, para con-

tinuar a ser um prazer, não deve mais exigir esforço e, por isso, tem de se 

mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações habituais.  O espec-

tador não deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, o produto 

prescreve toda reação: não por sua estrutura temática – que desmorona na 

medida em que exige o pensamento – mas através de sinais.  Toda ligação 

lógica que pressuponha um esforço intelectual é escrupulosamente evita-

da. Os desenvolvimentos devem resultar tanto quanto possível da situação 

imediatamente anterior, e não da Ideia do todo. (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985. p. 128,-129).

Atenção
Então como funciona o mecanismo de controle de consciência da 
indústria cultural? As mídias, de modo geral, são consumidas pelas pesso-

as desde o nascimento. Os bebês e crianças, mesmo antes de entender, são 

fascinados pelos desenhos animados, sendo constantemente expostos à TV 

durante anos antes mesmo de ir à escola. Como consequência, cria-se uma 

porção de imagens e modelos mentais que são reforçados e amplificados 

a cada dia. A esse conjunto de imagens incutidas na mente dos indivíduos 

chama-se ideologia e ao processo de controle mental, alienação. A ideologia 

atua como uma verdade parcial a serviço de um grupo. O machismo é um 

exemplo de ideologia que prejudica diretamente o grupo social feminino, 

mas garante algum aparente benefício aos grupos masculinos. Por isso, a 

ideologia faz o seu portador ver uma dimensão da realidade e ignorar ou-

tras. Alienação, por sua vez, significa pertença a outro. Um carro financiado 

não pertence ao comprador enquanto ele não quitar completamente a dívi-

da junto à agencia que lhe emprestou o dinheiro. Por isso, os documentos 

declaram que tal veículo está alienado, isto é, pertence ao financiador e não 

ao usuário/comprador.
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A indústria cultural atua na composição das ideias que serão plantadas no 

indivíduo. A partir daí, não é mais o indivíduo que pensa suas próprias ideias, 

mas sim, elas são colocadas nele para que ele as adote como se fossem 

suas. Consequentemente, as pessoas são conformadas, acomodadas, dei-

xando de serem realmente donas de si e de grande parte dos pensamentos e 

sentimentos que têm. São pessoas que não têm sequer uma personalidade 

própria! Adorno e Horkheimer trazem à tona o tema da indústria cultural 

que ajuda a compreender esta dinâmica. De acordo com os dois autores, a 

indústria cultural rouba a identidade do indivíduo:

Na indústria [cultural] o indivíduo é ilusório não apenas por causa da pa-

dronização do modo de produção. Ele só é tolerado na medida em que 

sua identidade incondicional com o universal está fora de questão.  [...] o 

que domina é a pseudo-individualidade.  O individual reduz-se à capacidade 

do universal de marcar tão integralmente o contingente que ele possa ser 

conservado como o mesmo. [...] As particularidades do eu são mercadorias 

monopolizadas e socialmente condicionadas, que se fazem passar por algo 

de natural. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 144-145).

Atenção
Sendo assim, como é possível alguém inautêntico ser um sujeito ético? 
Resposta: não é possível. Para ser um sujeito ético, antes de qualquer coisa 

é preciso ser um sujeito autônomo. Autonomia e autenticidade só são con-

quistadas com esforço por meios dos estudos, da imersão nas artes, do reco-

nhecimento das engrenagens de funcionamento da grande mídia, do desen-

volvimento de uma consciência crítica, do diálogo, da reflexão. Esse processo 

de conquistar a independência de si mesmo é chamado emancipação.

20.3 Da prisão das futilidades à libertação  
  pela consciência crítica
A partir do momento que se faz essa busca pela autonomia, abrem-se pos-

sibilidades para se contrapor a tal subjugação dos indivíduos à vontade dos 

grandes grupos econômicos que controlam o mundo. Além dos posiciona-

mentos políticos e éticos, também é importante encontrar alternativas esté-

ticas e emancipadas para cultivar uma consciência crítica.

Apesar das intenções, muitas vezes as pessoas se prendem as futilidades do 

mundo, que não fazem nada mais do que corromper a alma humana e, no 

caso específico da indústria cultural, de modo ainda mais grave, apenas tem 

a aparência de verdade, a maquiagem de diversão, a promessa de entrete-

nimento. 
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A suspeita dos antigos críticos culturais se confirmou: em um mundo onde 

a educação é um privilégio e o aprisionamento da consciência impede de 

toda maneira o acesso das massas à experiência autêntica das formações 

espirituais, já não importam tanto os conteúdos ideológicos específicos, mas 

o fato de que simplesmente haja algo preenchendo o vácuo da consciência 

expropriada e desviando a atenção do segredo conhecido por todos.  No 

contexto do seu efeito social, é menos importante saber quais doutrinas 

ideológicas específicas que um filme sugere aos seus espectadores do que 

o fato de estes, ao voltar para casa, estão mais interessados nos nomes dos 

atores e em seus casos amorosos. (ADORNO, 2001, p.20-21).

A pessoa que desenvolve uma atitude crítica frente aos processos sociais de 

que faz parte avança na direção da emancipação. A reabilitação da depen-

dência química pode avançar vigorosamente quando enriquecida da critici-

dade necessária.

20.4 Conclusão
Técnicos e técnicas em Reabilitação de Dependentes Químicos devem orien-

tar-se por critérios éticos. De acordo com as reflexões desenvolvidas nas pá-

ginas precedentes, evidencia-se que a realização deste trabalho pressupõe 

uma consistente teoria que permita identificar o ser humano em sua com-

plexidade. Por isto, a lição nº 7 - Corporeidade humana, valores e moral - ex-

plicitou que o ser humano é marcado por uma incompletude que se expressa 

por meio das necessidades biológicas, sociais e transcendentais. Reiterou 

que o ser humano é uma unidade, um corpo espiritualizado ou um espírito 

corporificado, que é formado historicamente em contextos linguísticos.

Ora, o ser humano enquanto espírito corporificado, constituído em contexto 

linguístico, é racional e dotado de liberdade. Contudo, nem todas as práticas 

racionais contribuem para o seu crescimento na liberdade. Assim sendo, os 

processos sociais de que as pessoas fazem parte, embora sejam orientados 

por parâmetros racionais, muitas vezes subordinam-se à racionalidade pura-

mente instrumental. O narcotráfico, por exemplo, pode ser compreendido 

como uma atividade comercial altamente racionalizada. No entanto, trata-se 

de uma racionalidade enlouquecida que rouba do usuário de seus produtos 

as condições de liberdade. Quando a pessoa se torna dependente química 

ela renuncia à liberdade. Um dependente químico é uma pessoa que passa 

a ser governada pelos produtos que consome e controlada pela lógica do 

negociante de drogas. O narcotráfico opera a partir de uma racionalidade 

que escraviza o sujeito, transformando-o em coisa...
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O contexto linguístico de uma sociedade contribui decisivamente para for-

mar as pessoas. Os dizeres das pessoas informam à criança que ela é bonita, 

amável, importante. A linguagem ajuda a estruturar a autoestima da crian-

ça, fazendo-a sentir-se bonita, amável, importante. A linguagem pode tam-

bém destruir a pessoa, ao enfatizar que ela é feia, estúpida, rejeitada... Os 

processos de reabilitação de dependência química necessitam da linguagem 

como fator estimulante da cura. A pessoa em processo de reabilitação será 

fortalecida pelas palavras de incentivo e reconhecimento de suas qualidades. 

A linguagem pode participar ativamente da libertação ao encorajar o sujeito 

“coisificado” pela química em sujeito “autônomo”, pessoa livre.

Em nossas aulas houve uma reflexão sobre virtude. Virtuosa é a pessoa que 

tem atitude interior sadia: a força de optar pelo Bem. Quanto mais forte for 

a convicção da pessoa sobre a bondade da Vida, quanto mais intenso for o 

seu entendimento de que a Vida contém em si uma beleza e uma bondade 

estruturais, tanto mais profundamente desenvolverá uma Vida virtuosa. Vir-

tude é força Vital, isto é, disposição de responder positivamente à Vida. A 

compreensão do sentido das virtudes pode tornar-se uma valiosa aliada da 

reabilitação química das pessoas.

Finalmente, refletimos sobre o conceito de teoria crítica. A relação entre o 

presente e o futuro humano desejável aos homens e às mulheres que se que-

rem livres e iguais. A crítica enquanto capacidade de refletir sobre o presente 

com a exigência do futuro que se pretende atingir, a relação entre o já e o 

ainda não,  tem um papel da maior relevância no exercício da atividade re-

abilitadora de dependentes químicos.  À pessoa em estado de dependência 

química poderá ser oferecida a oportunidade de compreender as contradi-

ções do estado de servidão em que se encontra e projetar um horizonte de 

liberdade. A atitude crítica poderá contribuir decisivamente no processo de 

libertação ao ajudar a pessoa em processo de cura a dizer não a si mesma.  

Se disser não a si mesma, estará dizendo também um sim precioso à Vida 

consciente e lúcida.
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Resumo
Esta aula aborda o conceito de teoria crítica, inicialmente a partir de uma 

problematização que procura questionar o conceito de teoria, de teoria crí-

tica e suas relações com a ética enquanto teoria da ação humana. Adiante, 

define os principais conceitos envolvidos: teoria, teoria crítica, alienação e 

emancipação. Retoma o histórico da teoria crítica, que remonta a Karl Marx. 

Busca a aproximação entre a concepção de teoria crítica e os estudos de The-

odor W. Adorno sobre indústria cultural. Finalmente, relaciona os conceitos 

levantados ao compromisso de busca da emancipação humana assumida 

por meio do curso de Reabilitação de Dependência Química.

Atividades de aprendizagem
Para reflexão e debate: como a indústria cultural pode influenciar o início da 

dependência química e dificultar a sua superação?
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Atividades autoinstrutivas

1. Segundo as concepções de indivíduo e de sociedade na sociologia de 
Max Weber, assinale a alternativa correta: 

a) O indivíduo age socialmente, de acordo com as motivações e escolhas 

que possui e faz, podendo estar relacionadas ou a uma tradição, ou a 

uma devoção afetiva ou, ainda, a uma racionalidade.

b) A sociedade se opõe aos indivíduos, como força exterior a eles, razão 

pela qual os indivíduos refletem as normas sociais vigentes.

c) O gênero humano é, irremediavelmente, um ser social, condição expres-

sa pelo fato de os homens e mulheres fazerem a história, mas sempre a 

partir de uma situação dada.

d) O Estado capitalista nada tem a ver com as escolhas que os indivíduos 

fazem a partir das motivações que possuem, sendo, na verdade, a ex-

pressão das classes sociais em luta.

e) Nenhuma das alternativas.

2.  Sobre as duas definições de solidariedade de acordo com o pen-
samento sociológico de Durkheim, considere o texto a seguir para 
responder à questão proposta.

“É completamente diferente a solidariedade produzida pela divisão do 

trabalho. Enquanto a precedente implica que os indivíduos se asseme-

lhem, esta supõe que difiram uns dos outros. A primeira só é possível 

na medida em que a personalidade individual é absorvida pela perso-

nalidade coletiva. A segunda é apenas possível se cada um tem uma 

esfera de ação que lhe é própria, por conseguinte, uma personalidade. 

É preciso, pois, que a consciência coletiva deixa descoberta uma parte 

da consciência individual, para que aí se estabeleçam estas funções 

especiais que ela não pode regulamentar; quanto mais extensa esta 

região, tanto mais forte é a coesão resultante desta solidariedade.”

(Durkheim. Da divisão do trabalho social. 2 ed.São Paulo: cultural, 1983. Coleção os pensadores. PP.69-70).

 Marque a alternativa correta, considerando a citação acima, que ex-
plica os efeitos da evolução: 

a) Da solidariedade individualista à solidariedade coletivista.

b) Da solidariedade coletivista à solidariedade individualista.

c) Da solidariedade mecânica à solidariedade orgânica.

d) Da solidariedade orgânica à solidariedade mecânica.

e) Nenhuma das alternativas.



3. Assinale a alternativa que indica o conceito utilizado por Émile Durkheim 
para definir uma “condição social”do tipo descrito no texto:

 “A despeito de se viver na era dos direitos, são significativos os homicí-

dios no mundo inteiro, as condições subumanas a que são submetidas 

centenas de milhões de pessoas(...). No Brasil, aí estão assassínios pra-

ticados por graúdos mandantes que se servem de pistoleiros profissio-

nais, trabalho escravo, tráfico de mulheres, menores para prostituição, 

a deplorável guerra do tráfico de drogas e as chacinas em grandes ci-

dades brasileiras, em pleno século XXI(...). Pelo número de concepções, 

leis, tratados, etc. está-se na era dos direitos. No plano da efetivação 

dos direitos, para utilizar a expressão de Lipovetky(...), não se estaria na 

era do vazio (de direitos)”- Situações sociais desse tipo são analisadas 

por alguns sociólogos a partir da consideração de que nos encontra-

mos em uma condição social em que as normas reguladoras do com-

portamento perderam a sua validade, (onde) a eficácia das normas está 

em perigo.(folha de são Paulo, 30.08.2004.pA3)

a) Anomia.

b) Fato Social.

c) Coerção social.

d) Consciência coletiva.

e) Conflito social.

4. A sociologia é uma ciência moderna que surge e se desenvolve junta-
mente com o avanço do capitalismo. Nesse sentido, reflete suas prin-
cipais transformações e procura desvendar os dilemas sociais por ele 
produzidos.

 Sobre a emergência da sociologia, considere as afirmativas a seguir:
I. A sociologia tem como principal referência a explicação teológica sobre os 

problemas sociais decorrentes da industrialização, tais como a pobreza, a 

desigualdade social e a concentração populacional nos centros urbanos.

II. A sociologia é produto da Revolução Industrial, sendo chamada de “ciência 

da crise”, por refletir sobre a transformação de formas tradicionais de exis-

tência social e as mudanças decorrentes da urbanização e da industrializa-

ção.

III. A emergência da sociologia só pode ser compreendida se for observada sua 

correspondência com o cientificismo europeu e com a crença no poder da 

razão e da observação, enquanto recursos de produção do conhecimento.

IV. A sociologia surge como uma tentativa de romper com as técnicas e méto-

dos das ciências naturais, na análise dos problemas sociais decorrentes das 

reminiscências do modo de produção feudal.
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Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e III;

b) II e III

c) II e IV

d) I, II e IV

e) I, III e IV.

5. O conceito de Instituição Social relaciona-se com:
a) Processo pelo qual o crescimento acelerado é acompanhado por mudan-

ças sociais.

b) Reunião de duas ou mais pessoas, associadas permanentemente pela 

interação.

c) Formas de cooperação, convivência e consenso no grupo social.

d) Distribuição de indivíduos em camadas hierarquicamente superpostas 

dentro de uma sociedade.

e) Forma de organização, que tende a durar independentemente da von-

tade de seus integrantes, com regras e procedimentos reconhecidos e 

aceitos. 

6. Podemos relacionar o conceito de cidadania à:
a) Ter direitos incontestáveis dentro da sociedade.

b) Participar de organizações privadas que defendam exclusivamente inte-

resses privados.

c) É uma das forças que impedem ou dificultam a destruição dos valores 

democráticos.

d) São formas de organização que auxiliam nas ditaduras.

e) Nenhuma das alternativas.

7. Assinale a alternativa que demonstra o pensamento do teórico Karl Marx:
a) Analisa a sociedade a partir da própria sociedade, pois para ele a socie-

dade influencia o comportamento do indivíduo.

b) Analisa a sociedade a partir da compreensão da ação do indivíduo, pois 

para ele a ação do indivíduo é que influencia a sociedade.

c) Analisa a sociedade a partir da compreensão do sistema capitalista, pois 

para ele a origem de todos os problemas sociais está no capitalismo.

d) Para Marx, a sociedade deve ser vista como um organismo vivo, onde 

cada um cumpre sua função.

e) Nenhuma das alternativas acima.
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8. Capitalismo é:
a) Um sistema econômico baseado na terra, onde quem tem sua posse tem 

poder político e econômico.

b) Um sistema econômico baseado na economia planificada e na distribui-

ção dos lucros.

c) Um sistema econômico baseado na economia de mercado, na proprieda-

de privada e no lucro.

d) Um sistema econômico baseado na troca de produtos.

e) Nenhuma das alternativas.  

9. O capitalismo, como modo de produção específico surgido com a desarti-
culação da sociedade feudal, de acordo com Marx, tem as seguintes carac-
terísticas:

I. A riqueza produtiva, os instrumentos de produção, são privadamente 

possuídos e alocados para uso por seus proprietários;

II. A mesma afirmativa é verdadeira para a capacidade de trabalhar, chama-

da força de trabalho;

III. Alguns proprietários da força de trabalho não possuem os instrumentos 

de produção que lhes possibilitariam satisfazer suas necessidades.

a) Apenas a característica I está correta;

b) Apenas a característica II está correta;

c) Apenas a característica III está correta;

d) Todas as características estão corretas;

e) Todas as características estão incorretas.

10. A diferença entre o trabalho realizado e o trabalho pago que se reflete em 
forma de lucro e renda para o empregador chama-se:

a) Meio de produção;

b) Luta de classes;

c) Ideologia;

d) Mais-valia;

e) Alienação.

Sociologia humana e Éticae-Tec Brasil 130



11. Marque a alternativa correta: É considerada Ação Tradicional, segundo Max 
Weber:

a) Aquela onde o indivíduo age por sentimento a alguém ou algo.

b) Aquela onde o indivíduo age por hábito.

c) Aquela onde o indivíduo age com objetivo.

d) Aquela onde o indivíduo age coletivamente.

e) Aquela onde o indivíduo age individualmente.

12. Assinale a alternativa correta. A função ou o comportamento que o grupo 
social espera de qualquer pessoa que ocupa determina, se refere ao:

a) Status social.

b) Papel social.

c) Ascensão social.

d) Fato social.

e) Ação social. 

13.  Assinale a alternativa correta que defina positivismo:
a) É um sistema filosófico criado por August Comte, que pretende reduzir 

a filosofia e o conhecimento da vida em sociedade a limites e métodos 

científicos com o objetivo de promover a ordem social.

b) É um método de uma ciência que consiste num conjunto de regras que o 

pesquisador deve seguir para realizar corretamente suas pesquisas.

c) São regras que fazem com que a sociologia seja capaz de estudar os 

acontecimentos sociais de maneira semelhante ao que faz a biologia.

d) É um sistema filosófico que diz que a sociedade funciona como um or-

ganismo vivo e a sua função específica, era contribuir para o funciona-

mento do todo.

e) Doutrina que defende a mais ampla liberdade individual, a democracia 

representativa, o direito a propriedade, a livre iniciativa e a concorrência 

no mercado entre indivíduos e empresas.
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14. Assinale a alternativa correta que defina Senso Crítico:
a) Conhecimento adquirido por tradição, herdado dos antepassados e ao 

qual acrescentamos os resultados da experiência vivida na coletividade a 

que pertencemos.

b) Conhecimento que não se adquire por tradição, nem é herdado dos an-

tepassados e ao qual acrescentamos os resultados da experiência vivida 

na coletividade a que pertencemos.

c) É a elaboração coerente do saber e, segundo o filósofo Gramsci, seria o 

núcleo sadio do “Senso comum”.

d) Conjunto de ideias que não nos permite interpretar a realidade, bem 

como de um corpo de        valores que nos ajuda a avaliar, julgar e, por-

tanto agir.

e) O senso comum é refletido e se encontra misturado a crenças e precon-

ceitos.

15. Marque a alternativa correta. O conjunto de ideias destinadas a mascarar 
a realidade social aos olhos das classes dominadas, encobrindo relações de 
dominação e exploração a que estão submetidas estas classes, se refere ao 
conceito de:

a) Mais-valia.

b) Ideologia.

c) Modos de produção.

d) Alienação

e) Retificação.

16. Durkheim é o criador do conceito de fato social, objeto de estudo da socio-
logia que significa:

a) A função ou comportamento que o grupo espera de um indivíduo.

b) Um conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à média dos mem-

bros de uma mesma sociedade.

c) São os modos de agir, pensar ou sentir de uma sociedade e que influen-

ciam o indivíduo.

d) São modelos conceituais que podem ser usados para compreender o 

mundo.

e) São conjuntos de interações. 
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17. O surgimento da sociologia no Brasil dá-se através do desenvolvimento do 
capitalismo na sociedade brasileira: alguns movimentos vão contribuir para 
impulsionar e estimular ainda mais o surgimento desta ciência no Brasil; 
dentre eles podemos destacar:

a) A ditadura militar, o movimento de mulheres e o modernismo.

b) O modernismo, a formação de partidos políticos e o movimento negro.

c) O modernismo, a formação de partidos e o movimento armado.

d) O modernismo, a ditadura militar e a revolução de 64.

e) A ditadura militar, o movimento das diretas já e o movimento sindical. 

18. Assinale a alternativa correta que se refere a relação entre salário e lucro.
a) Os salários dos trabalhadores e o lucro dos patrões, são retirados totalmente do lucro 

da venda das mercadorias.

b) Os salários dos trabalhadores e o lucro dos patrões são retirados exclusivamente do 

valor das matérias-primas.

c) Os salários dos trabalhadores e o lucro dos patrões são retirados dos meios de pro-

dução empregados na própria produção.

d) Os salários dos trabalhadores e lucro dos patrões são retirados do valor que o traba-

lho dos operários adiciona à mercadoria no processo de sua produção, ou seja, do 

valor da mercadoria descontado o valor das matérias-primas e dos outros meios de 

produção empregados.

e) Todas as alternativas estão corretas.

19. Marque V para VERDADEIRO e F para FALSO:
(   ) A escola é criada num contesto de grande valorização da ciência e 

de preocupação com a formação de um “novo homem”, adequado às 

novas regras e aos novos princípios.

(   ) O pensamento imobilista é um risco que corremos se somente nos 

fixarmos nas teorias sem perceber as peculiaridades de cada escola.

(   ) A escola é uma instituição regida por normas estabelecidas por gru-

pos internos. E prestam contas às outras instituições sociais.

(   ) Colocar a realidade escolar nos modelos teóricos é a maneira mais 

correta de se analisar a instituição escolar, pois a teoria nos ajuda a enten-

der o papel e a função da escola.

(   ) Generalização, é acreditar que todas as escolar são iguais e portanto 

devem ser estudadas de maneira igual.
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 Assinale a alternativa que corresponde às afirmações acima:
a) V, V, F, F, F.

b) F, F, V, V, V.

c) V, V, V, V, V.

d) F, F, F, F, F.

e) V, V, V, F, V.

20. Relacione a teoria ao seu pensador:
A. Crítico Reprodutivista                                           (    ) Émile Durkheim

B. Funcionalista                                                        (    ) Pierre Bourdieu

C. Pedagogia da Libertação                                      (    ) Paulo Freire

a) A, B, C

b) C, B. A.

c) B, A, C.

d) A, C, B.

e) C, A, B.

21.  Valor de troca significa:
a) A utilidade que a sociedade dá a uma mercadoria.

b) Depende do valor relativo que a mercadoria tem para cada indivíduo.

c) É diferente dependendo da utilidade do objeto na sociedade e não para 

o indivíduo.

d) É medido pelo tempo de trabalho necessário para produzir uma merca-

doria.

e) Todas as alternativas estão corretas

22.  Qual a visão de Marx sobre a relação do indivíduo e sociedade:
a) A sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, com regras, normas, 

costumes que influenciam no comportamento e garantem a perpetua-

ção desta sociedade.

b) Para ele, a sociedade existe concretamente, mas não está acima dos in-

divíduos; na verdade é um conjunto das ações, quando os indivíduos se 

relacionam, que forma a sociedade.

c) A relação na sociedade capitalista se dá não apenas entre indivíduos, mas 

também entre classes sociais e neste caso ocorre devido ao trabalho.

d) As relações entre indivíduos e sociedade ocorrem proporcionalmente e 

de maneira hegemônica, de acordo com suas habilidades e aptidões.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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23. Sobre exclusão social é correto afirmar:
a) A lógica do sistema capitalista acaba necessariamente por excluir muitas 

pessoas do padrão de consumo e de vida que esta própria sociedade nos 

impõe.

b) É possível perceber o processo de exclusão, através de fenômenos de 

desenvolvimento, produção tecnológica, enfim, nos deparamos com a 

exclusão social a todo o momento dentro da sociedade; é só prestar 

atenção! 

c) Com o estímulo ao consumo e à competição desenfreada, a economia 

capitalista, dinâmica e tecnologicamente inovadora, colabora para refor-

çar a cultura de solidariedade e ajuda mútua na sociedade.

d) Numa sociedade como a nossa a satisfação coletiva está acima de qual-

quer obrigação individual.

e) O processo de exclusão social, onde cada um está preocupado consigo 

mesmo, não está relacionado com a forma como a sociedade está orga-

nizada.

24. Quando nos referimos à cidadania, é correto afirmar que:
a) Os direitos civis, políticos e sociais estão colocados no princípio da igual-

dade e são considerados universais, pois são vistos da mesma forma por 

cada Estado e em cada época.

b) Ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais 

que asseguram a possibilidade de uma vida plena e de inclusão social na 

sociedade capitalista.

c) A fim de garantir a inclusão social no sistema capitalista é preciso traba-

lhar, dentro de um processo de organização.

d) A cidadania é um processo que só se refere aos direitos do indivíduo.

e) Todas as alternativas estão corretas.

25. Sobre os diversos paradoxos de hoje podemos afirmar que:
a) A globalização hoje aparece como um fenômeno de internacionalização 

das economias e das culturas, o que não tem relação com o surgimento 

de um regionalismo.

b) Entre outros paradoxos que se estabelecem na sociedade atual a pobreza 

e a abundância disputam o mesmo espaço na sociedade.

c) Não podemos ignorar os paradoxos que se armam à nossa volta e que 

deverão ser o objeto da sociologia pós-moderna, pois se referem unica-

mente a questões individuais.

d) o problema da ilegalidade atinge a cada um de nós e o mesmo está dire-

tamente ligado às questões paradoxais.

e) Nenhuma das alternativas acima.
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26. Partindo dos conhecimentos trabalhados na aula 1, assinale verdadeiro ou 
falso e depois marque a resposta correspondente.

I. (    ) Ter uma profissão é o mesmo que professar, declarar para o mundo 

que se tem uma determinada aptidão para realizar certas atividades.

II. (    ) Quem trabalha com reabilitação de dependência química precisa 

necessariamente ser ético, para cumprir com os interesses da entidade 

empregadora de maneira eficiente e eficaz. 

III. (    ) O(a) técnico(a) em reabilitação de dependência química precisa ter 

base teórica sobre ética para, atento aos diversos interesses envolvidos 

no tratamento de um paciente, buscar garantir o zelo de sua vida.

a) As alternativas I e III estão corretas.

b) Apenas a alternativa II esta correta.

c) As alternativas I e II estão corretas.

d) Todas as alternativas acima são verdadeiras

e) Nenhuma das anteriores.

27. Para realizar os aspectos éticos do trabalho de reabilitação de dependência 
química, o(a) técnico(a) deve, dentre outros:

a) Ter qualificação científica e tecnológica para realizar o seu trabalho.

b) Estar atento às suas atribuições, deveres e responsabilidades profissio-

nais.

c) Cuidar dos interesses da pessoa sob sua responsabilidade.

d) Ter ciência não só das necessidades do paciente, mas também considerar 

o envolvimento da família dele, do restante da equipe terapêutica, etc.

e) Todas as alternativas acima são verdadeiras.

28. Assinale a alternativa que não combina com as teses fenomenológicas es-
tudadas nesse capítulo.

a) A satisfação das necessidades individuais não deve ameaçar ou destruir 

a vida.

b) O bem é o justo meio entre dois extremos.

c) O corpo é o meio pelo qual o ser humano manifesta sua existência no 

mundo.

d) Faz-se necessário repensar a moral, pois a facilidade com que os valores 

são substituídos não é saudável para o bem estar da humanidade.

e) O homem é um ser incompleto.
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29. Necessidades humanas que levam o homem a constituição dos valores e 
da moral.

I. Sociais

II. Biológicas

III. Espirituais (transcendentais)

a) Apenas a I é correta

b) Todas as alternativas estão corretas

c) Apenas as alternativas I e III estão corretas.

d) Todas são alternativas são incorretas.

e) Nenhuma das alternativas esta correta.

30. Leia as alternativas e escolha a correta.
a) Uma ação boa promove a vida.

b) Ética é o conjunto de hábitos e costumes vividos por um coletivo.

c) O homem é um ser corpóreo e por isso, completo.

d) A alternativa “A” está correta.

e) Todas as alternativas acima estão incorretas.

31. Tendo-se em conta os conhecimentos sobre reino da necessidade e condi-
ção humana, assinale verdadeiro ou falso e depois indique a resposta cor-
respondente.

I. (    ) A fragilidade humana perante a natureza não representava um real 

obstáculo para sua sobrevivência no mundo.

II. (    ) A ação ética deve se buscar o mais alto grau de bondade para edificar 

o ser humano.

III. (    ) A condição humana esta intimamente ligada com a sua liberdade (ou 

falta dela).

IV. (    ) Ao sair da condição natural os humanos não demonstraram nenhu-

ma surpresa para com o mundo.

a) As alternativas II e III são verdadeiras

b) As alternativas I, II e IV são falsas

c) As alternativas I e III são verdadeiras

d) Apenas uma das alternativas é falsa.

e) Nenhuma das anteriores.
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32. Observando-se o trecho do texto “Humanização dos humanos primitivos” 
de Carlos Roberto Aricó, assinale verdadeiro ou falso e depois indique a 
resposta correspondente.

I. (    ) Os primatas apresentam as seguintes fases de desenvolvimento: in-

fância, adolescência e idade adulta. 

II. (    ) O tempo de gestação humana é desproporcional ao desenvolvimen-

to cerebral.

III. (    ) O meio social onde o bebê nasce precisava reproduzir os cuidados 

que ele recebia no útero.

a) Todas as alternativas são verdadeiras

b) Todas as alternativas são verdadeiras, exceto a I.

c) Apenas a alternativa II é falsa.

d) Todas as alternativas são falsas.

e) Nenhuma das alternativas.

33. Tendo-se em conta as considerações sobre técnica, tecnologia e ciência pre-
sentes neste material, assinale a alternativa correta.

a) Tecnologia é a reflexão sobre as técnicas, é a ciência do trabalho produ-

tivo.

b) A ciência e a tecnologia têm um importante papel na elaboração de no-

vos produtos e técnicas de transformação da realidade em proveito do 

homem e da natureza.

c) Arte ou ars, do latim, tinha, originalmente, o mesmo significado que 

técnica.

d) A habilidade de transformar objetos da natureza em coisas úteis para 

solucionar problemas se chama técnica.

e) Todas as alternativas acima são verdadeiras.
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34. Sobre tecnologia e ciência assinale verdadeiro ou falso e depois marque a 
resposta correspondente.

I. (    ) Grande parte dos produtos obsoletos que são disponibilizados no 

comércio hoje são tecnológicos.

II. (    ) A tecnologia investiga os princípios ou fundamentos que permitem 

explicar e intervir sobre os fenômenos.

III. (    ) Ciência é um conjunto de formulações teóricas construído a partir 

de indagações intencionais.

a) Todas as alternativas estariam corretas se, na alternativa III, no lugar de 

“ciência”, estivesse a palavra “tecnologia”.

b) Todas as alternativas seriam falsas se, na alternativa II, no lugar da palavra 

“tecnologia”, estivesse “ciência”

c) Todas as alternativas são verdadeiras.

d) Todas as alternativas seriam verdadeiras se, na alternativa II, a palavra 

“tecnologia” fosse substituída por “ciência”.

e) Todas as alternativas seriam verdadeiras se, na alternativa III, a palavra 

“intencionais” fosse substituída por “acidentais”.

35. Sobre racionalidade, assinale verdadeiro ou falso e depois indique a respos-
ta correspondente.

I. (    ) O uso da razão, a prática de ações racionais significa calcular.

II. (    ) Tudo que é racional contribui para o bem da humanidade.

III. (    ) O atentado as torres gêmeas do WTC não é um exemplo de ação 

racional visando um fim. Os terroristas foram totalmente insanos em 

suas ações.

a) As alternativas I e II são corretas.

b) A alternativa I é correta.

c) As alternativas II e III são corretas

d) A alternativa III é incorreta.

e) Todas as alternativas são corretas.

36. O primeiro pensador a investir tempo para estudar a racionalidade de ma-
neira sistemática foi:

a) Max Steel

b) Karl Marx

c) Max Webber

d) Max Horkheimer

e) Nenhum dos anteriores.
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37. Assinale verdadeiro ou falso e depois responda:
I. (    ) A racionalidade objetiva é uma alternativa ética ao descaso 

com a vida da racionalidade instrumental.

II. (    ) A racionalidade sem critérios éticos pode ser chamada de ra-

cionalidade instrumental.

III. (    ) A lógica do mundo corporativo pode assemelhar-se ao horror 

das ações praticadas pelo PCC em 2001. 

a) As alternativas I e III são verdadeiras.

b) As alternativas I é verdadeira.

c) A alternativa II é falsa.

d) Todas as alternativas são falsas.

e) Todas as alternativas são verdadeiras.

38. O autor do texto “Responsabilidade... Liberdade” é:
a) Aristóteles

b) Max Horkheimer

c) Max Webber

d) Jean-Paul Sartre

e) Erin Brockovich

39. Assinale a alternativa falsa.
a) O determinismo limita em muitos aspectos a liberdade do sujeito.

b) Uma ação livre acontece quando o sujeito tem total autonomia para de-

cidir fazer algo.

c) A responsabilidade independe de o sujeito conhecer ou não as consequ-

ências de sua ação.

d) Determinismo são as condições externas à escolha do sujeito que defi-

nem muitos aspectos de sua vida.

e) Todas as alternativas anteriores são verdadeiras

40. Levando em consideração o texto sobre responsabilidade e liberdade, assi-
nale a alternativa CORRETA.

a) O indivíduo é totalmente responsável por sua própria existência.

b) A existência precede a essência.

c) O primeiro princípio do existencialismo é que o homem é apenas o que faz 

de si mesmo.

d) Ao agir conforme suas convicções de como gostaria de ser, o indivíduo mo-

difica a imagem de como os seres humanos como um todo deveriam ser.

e) Todas as alternativas anteriores são corretas.
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41. Assinale verdadeiro ou falso e depois responda:
I. (    ) A ética é a reflexão sobre a moral.

II. (    ) Moral é o conjunto de regras que guiam a ação humana.

III. (    ) A lei caracteriza um conjunto de normas que orientam a ação 

humana, e cujo descumprimento é uma violação criminal.

a) As alternativas I e III são verdadeiras

b) As alternativas II e III são verdadeiras

c) As alternativas II e III são incorretas.

d) Todas as alternativas são verdadeiras

e) Todas as alternativas são falsas.

42. Leia as afirmações com atenção e escolha a alternativa correta.
a) A moral é a mesma em todos os lugares e em todas as épocas.

b) A moral faz reflexões sobre a ação humana para ajudar as pessoas a te-

rem um agir ético com princípios de excelência.

c) O direito, através da legislação cria regras necessariamente justas para 

garantir a distribuição do bem, a proteção e a promoção da vida.

d) Ética profissional é sinônimo de código de ética.

e) Todas as alternativas acima são falsas.

43. Analise as afirmações abaixo
I. Moral é uma teoria sobre a ação humana.

II. Lei é uma determinação social cujo cumprimento é voluntário.

III. A não-indiferença é a essência dos valores.

a) Todas as alternativas são verdadeiras.

b) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

c) Apenas a alternativa III é verdadeira

d) As alternativas I e III são verdadeiras

e) Apenas a alternativa II é verdadeira.

e-Tec BrasilAtividades autoinstrutivas 141



44. Segundo os conteúdos aprendidos nesta unidade, assinale verdadeiro ou 
falso e escolha a alternativa correspondente.

I. (    ) As virtudes estão associadas à idéia de qualidades que fazem 

da ação moral um modo para promover o bem e a vida.

II. (    ) Segundo Sócrates, o conhecimento é uma condição necessária 

para se praticar o bem.

III. (    ) Algumas pessoas nascem com uma tendência maior aos vícios, 

outras, com uma tendência para um agir virtuoso.

IV. (    ) Uma pessoa virtuosa se preocupa se os seus interesses individuais 

vão ou não contra o bem da comunidade.

a) A alternativa II é falsa.

b) Apenas as alternativas I e IV são verdadeiras.

c) Todas as alternativas são verdadeiras.

d) Todas as alternativas são verdadeiras, exceto a III.

e) Todas as alternativas são falsas.

45.  O autor do livro “Pequeno tratado das grandes virtudes “, donde foi retira-
do o trecho sobre o humor, é da autoria de qual filósofo?

a) Sócrates

b) André Comte-Sponville

c) Maquiavel

d) Theodor Adorno

e) Nenhum dos anteriores.

46. Assinale verdadeiro ou falso e depois responda:
I. (    ) A ironia é uma virtude, a virtude de saber usar do riso para 

agredir outrem.

II. (    ) O humor é uma virtude que está ligada a leveza, a flexibili-

dade, a doçura, a misericórdia.

III. (    ) Segundo o texto, ser mal-humorado, sério, agressivo são sin-

tomas de uma auto-imagem demasiadamente inflada.

a) A alternativa III esta incorreta.

b) As alternativas II e III são verdadeiras.

c) Todas as alternativas são verdadeiras.

d) Todas alternativas são falsas.

e) Nenhuma das respostas anteriores esta correta.
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47. A reflexão sobre virtudes evidenciou que:
I. A pessoa já nasce viciada.

II. A pessoa já nasce virtuosa.

III. Virtude se aprende por meio da educação.

a) Apenas a II é verdadeira

b) Apenas a alternativa III é verdadeira.

c) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras

d) Todas as alternativas são verdadeiras.

e) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

48. Os filósofos que formularam o conceito de Indústria Cultural foram:
a) Gilles Deleuze e Félix Guatarri

b) Descartes e Maquiavel

c) Karl Marx e Friedrich Engels

d) Theodor Adorno e Max Horkheimer

e) Platão e Aristóteles

49. Tendo-se em conta os conhecimentos sobre alienação e emancipação, assi-
nale a alternativa verdadeira.

a) As pessoas, vítimas da indústria cultural, não conseguem sequer desenvolver 

uma personalidade própria.

b) O controle de consciência é uma das funções mais importantes da indústria 

cultural. A outra é lucrar com suas mercadorias.

c) No mundo administrado, a diversão é apenas uma extensão do trabalho.

d) A teoria crítica tem como proposta interna analisar a realidade como é, ten-

do-se em vista também como ela poderia ser.

e) Todas as alternativas são verdadeiras.

50. Livro de Horkheimer e Adorno, publicado em 1947, que analisa a civilização 
ocidental do ponto de vista da racionalidade:

a) A república

b) Cidade do sol

c) Dialética do esclarecimento

d) O capital

e) Crítica da razão pura
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