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Sociologia

Ciências naturais Sociologia

•Objetividade

•Relações causais

•Bases estatísticas

 

Consciência Coletiva

• Definição:
“... soma de crenças e sentimentos 
comuns à média dos membros da 
sociedade, formando um sistema 
próprio.”

ou ainda

“a agregação, a interpretação e a fusão das 
mentalidades individuais geram uma espécie 
de unidade psíquica distinguível dos próprios 
indivíduos.”
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Tipologia Social

• Sociedades de:
– Solidariedade Mecânica (SSM): arcaicas
– Solidariedade Orgânica (SSO): avançadas

• Diferenciação:
– Consciência coletiva
– Divisão social do trabalho

 

Divisão Social do Trabalho

• Grau de especialização dos indivíduos 
em sociedade
– Atribuições profissionais
– Atribuições religiosas
– Atribuições militares...

 



Diferenciação: SSM x SSO

• Solidariedade Mecânica
– Reduzida divisão social do trabalho
– Consciência coletiva limitativa

• Antropologia: clãs e tribos australianas e sul-
americanas (Totem e Tabu)

 

Exemplo: fenômeno jurídico

• Crime: transgressão à consciência 
coletiva
– Definição: realista e objetiva

– Punição
•SSM: vingança coletiva; 

eliminação do criminoso
•SSO: aperfeiçoamento social; 

educação do criminoso

“Criminosos”

 

Transição
• Sociedade de Solidariedade Mecânica:

– Volume, densidades material e moral 
reduzidos

• Sociedade de Solidariedade Orgânica:
– Volume, densidades material e moral 

elevados

As explicações individuais são descartadas pois só 
depois da formação das SSO é que o grau de 
consciência individual aumenta. Assim, não pode ter 
sido a iniciativa individual que produziu a transição 

SSM - SSO.

 

Diferenciação: SSM x SSO
• Solidariedade Orgânica

– Intensa divisão social do trabalho
– Redução da coerção da consciência coletiva

• Antropologia: sociedade ocidental

 

Transição: SSM SSO

• Explicação: necessariamente social
– Princípio: homogeneidade causa – efeito

•Efeito: social
•Causa: social

• Divisão social do trabalho:
– Volume
– Densidade material e moral

População 
absoluta

Densidade 
demográfica

Trocas 
diversas

 

O Suicídio

• Comprovação da hipótese de 
determinação social sobre o indivíduo. 

Suicídio é “todo caso de morte provocada 
direta ou indiretamente por um ato positivo 
ou negativo realizado pela própria vítima e 
que ela sabia que provocaria esse 
resultado.”

 



Tipologia do Suicídio
• Egoísta:

– Desejo não realizado
– Grupos sociais de fraca coesão social

• Solteiros ou homens divorciados (x 
casados); protestantes (x católicos).

• Altruísta:
– Renúncia de si para a consciência 

coletiva
• SSM: viúvas indianas suicidas
• SSO: comandantes que afundam 

com o navio

 

Correlação Tipológica:
suicidógena x social

Decepção; incompatibilidade com as 
transformações ou com o contexto social 
em curso

Anômico

Energia e paixão; “vivi tudo o que podia e 
cheguei ao limite, ao coroamento”

Altruísta

Apatia e ausência de vinculação com a 
vida; “não adianta mais viver”

Egoísta

Tipos sociaisTipos 
suicidógenos

 

Formas Elementares da Vida 
Religiosa

• Sagrado: aquilo que é 
proibido ou demanda um 
ritual para iniciados

• Profano: aquilo que é 
cotidiano, do dia-a-dia

Portanto, profanar é tratar como cotidiano algo 
que é considerado sagrado.

 

Tipologia do Suicídio

• Anômico:
– Característico das sociedades 

contemporâneas
– Rápidas transformações sociais 

desregulamentadoras
– Longos períodos de estabilidade

•Obs.: o suicídio não é, necessariamente, algo 
“patológico” enquanto fenômeno social. Será 
patológico se causar problema para a manutenção 
ou o desenvolvimento da sociedade

Dissolução ou 
questionamento 
dos vínculos 
sociais

 

Formas Elementares da Vida 
Religiosa

• Característica geral:
– Religião = transfiguração de 

valores da sociedade

• Aspecto essencial:
– Distinção: sagrado x profano

“... é um sistema solidário de crenças e práticas relativas a 
coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas; crenças e 
práticas que unem em uma mesma comunidade moral, 
chamada Igreja, todos os que a ela aderem.”

VIKINGS

ODIN

 

Religião e a Sociologia do 
Conhecimento

Sociedade

Dividida

Hierarquizada

•Religião: Deus – anjos – santos...

•Natureza: cadeia alimentar...

 



Regras do Método 
Sociológico

• Fato Social: objeto de estudos
– Identificado como “coisa”

• é externo ao sujeito de conhecimento
• não é passível de juízo de valor pelo sociólogo

– Exerce coação sobre o indivíduo

• O fato social é considerado normal quando 
ocorre com determinada freqüência na 
sociedade. 
– Casamentos, família, crimes, suicídios...

 

Teoria do Conhecimento e 
Sociologia

• Sociedade: 
– Complexo de inter-relações 
– Ações significativas.

• Sociologia: estudo da ação social com base em 
sua compreensão e suas relações causais

– sociologia: ciência da cultura, histórica e 
compreensiva

 

Ação Social

• Compreensão dos motivos da ação
• AÇÃO:

– tradicional
– afetiva (emocional)
– racional quanto aos meios (valores)
– racional quanto aos fins (objetivos)

 

Weber

 

Compreensão

• Conhecimento imediato que se 
estabelece entre o sociólogo e seu 
objeto (ação social)

• Na compreensão o conhecimento 
NÃO é mediado por conceitos (como 
em uma explicação)
– explicação – ciências da natureza
– compreensão – ciências humanas

 

Seqüência Causal

• Seqüência de motivos de um 
determinado conjunto de ações

• Sua identificação se faz segundo as 
necessidades de análise do sociólogo
– Certeza no nível das probabilidades
– “Filosofia da história” não teleológica

 



Julgamento da ação/seqüência
• Ocorrência de juízos de valor

– liberdade, igualdade política, igualdade 
social...

• Sociólogo: operação com relação a 
valores

– Ex: “em um regime político totalitário há 
maior probabilidade de intervenção do 
Estado na economia”

 

Antinomias da Condição 
Humana

• Ética:
– responsabilidade x convicção

• Responsabilidade: Racional quanto a fins
– sindicalista revolucionário ou políticos em geral

• Convicção: Racional quanto aos meios
– pacifista convicto pela não-violência

 

Sociologia da Religião

• Protestantismo: caracterização idealtípica:
– Deus 

• Todo-Poderoso da criação
• Misterioso para os homens e predestinou cada um à 

salvação ou à danação
• Criou o mundo para Sua glória

– O homem, que será salvo ou condenado, tem 
o dever de trabalhar para a glória de Deus

– A salvação só pode ser para o homem um 
dom da graça divina

 

Tipo Ideal

• Aspectos típicos do fenômeno
• Instrumento de análise

• Exemplo: Tipos Puros de Dominação
– Carismática
– Tradicional
– Burocrática

 

Sociologia da Religião
• Relação: religião – sociedade
• Caracterização idealtípica:

– Capitalismo:
• Acumulação indefinida
• Meios racionais (empresa, burocracia)

• Identificação 
– Estatística do desenvolvimento econômico em 

ambiente protestante
– Relação capitalismo – calvinismo

• Comparação com outras religiões (civilizações)

 

 


