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O PÃO DO POVO 
A justiça é o pão do povo.  

Às vezes bastante, às vezes pouca.  
Às vezes de gosto bom, às vezes de gosto ruim,  

Quando o pão é pouco, há fome.  
Quando o pão é ruim, há descontentamento. 

(Bertold Brecht) 

 

OBS: Esta apostila será utilizada no decorrer do 1º Bimestre de 2017. 
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O que é a sociologia 
"A Sociologia constitui um projeto intelectual tenso e 
contraditório. Para alguns ela representa uma 
poderosa arma a serviço dos interesses 
dominantes, para outros ela é a expressão teórica 
dos movimentos revolucionários", assim inicia 
Carlos Martins o livro "O que é sociologia". 
E sobre a sociologia, segue dizendo: "A sua 
posição é notavelmente contraditória. De um lado, 
foi proscrita (expulsa) de inúmeros centros de 
ensino. Foi fustigada, em passado recente, nas 
universidades brasileiras, congeladas pelos 
governos militares argentino, chileno e outros do 
gênero. Em 1968, os coronéis gregos acusavam-na 
de ser disfarce do marxismo e teoria da 
revolução..." 
E agrega: "Como compreender as avaliações tão 
diferentes dirigidas com relação a esta ciência? 
Para esclarecer esta questão, torna-se necessário 
conhecer, ainda que de forma bastante geral e com 
algumas omissões, um pouco de sua história. Isso 
me leva a situar a sociologia - esse conjunto de 
conceitos, de técnicas e de métodos de 
investigação produzidos para explicar a vida social - 
no contexto histórico que possibilitou o seu 
surgimento, formação e desenvolvimento". 
Como afirma Martins, "a sociologia é o resultado de 
uma tentativa de compreensão de situações sociais 
radicalmente novas, criadas pela então nascente 
sociedade capitalista. A trajetória desta ciência tem 
sido uma constante tentativa de dialogar com a 
civilização capitalista, em suas diferentes fases". 
"Na verdade", diz ele, "a sociologia desde o seu 
início, sempre foi algo mais do que uma mera 
tentativa de reflexão sobre a sociedade moderna. 
Suas explicações sempre contiveram intenções 
práticas, um forte desejo de interferir no rumo desta 
civilização. Se o pensamento científico sempre 
guarda uma correspondência com a vida social, na 
sociologia esta influência é particularmente 
marcante. Os interesses econômicos e políticos dos 
grupos e das classes sociais, que na sociedade 
capitalista apresentam-se de forma divergente, 
influenciam profundamente a elaboração do 
pensamento sociológico". 
 

Sobre a origem do termo Sociologia 
 
"A palavra 'Sociologia', ciência da sociedade, é 

uma deformidade, meio latina e meio grega. O 
caráter artificioso e arbitrário da palavra é uma 
indicação do nascimento tardio da disciplina; não a 
encontramos como tal no edifício tradicional do 
Saber. O termo, em si, teve sua origem em Auguste 
Comte, que é geralmente considerado o criador da 
Sociologia. A sua principal obra sociológica, o 
Cours de Philosophie Positive, foi publicada em 
1830-1842. A palavra 'positiva' enfatizava aqui, com 

precisão, o caráter que a sociologia sempre 
manteria desde então, como ciência, num sentido 
específico. Ela é uma filha do Positivismo..." (Max 
Horkheimer e Theodor Adorno – Temas Básicos da 
Sociologia – p. 11) 

 

SOCIO (do latim: sociedade) 
 + 
LOGIA (do grego: estudo) 

 
 

A sociologia e sua relevância 
A sociologia é disciplina fundamental para o futuro de 
qualquer pessoa. Ela tem por objeto o estudo da 
sociedade, de suas relações produtivas e sociais. A 
fim de produzir e reproduzir a vida material o ser 
humano se relaciona com a natureza e com outros 
seres humanos. Assim, a sociedade se ergue sobre 
esta necessidade econômica concreta, cotidiana e 
imperiosa: a de sobreviver enquanto espécie. A 
grosso modo, a sociedade estaria para os 
indivíduos, como o mar está para os peixes. Saber 

navegar por esses complexos oceanos sociais, de 
águas quase sempre turvas e revoltas, demanda 
prática, mas também métodos que sejam adequados 
ao estudo geral e específico de fenômenos sociais 
mais ou menos complexos. De modo sucinto, a 
sociologia é o estudo das relações sociais e das 
atividades metabólicas existentes entre homem e 
natureza. 

A sociologia pode e deve contribuir para retirar os 
véus que encobrem a correta compreensão dos 
fenômenos sociais; extrair de nossos rostos as lentes 
cor de rosa que nos impõe o poder dominante, para 
elucidar, aí sim, o que está oculto. Afastar a fumaça 
da ideologia dominante e do senso comum vigente 
para que possamos transcender o olhar, o que 
significa ver o mundo social humano como ele 

realmente é e, quiçá, perceber sua conformação 
(sentidos) e consciência (razão), esclarecê-lo. Para tal 
há que se politizar, conhecer o passado e o presente, 
uma obrigação no mundo de hoje, senão uma questão 
mesma de sobrevivência cotidiana e futura. 

Como diria o Che, "o conhecimento nos torna mais 
responsáveis" e, no mundo atual, há uma verdadeira 
concentração de problemas sociais que afetam e 
ameaçam a existência da humanidade. Hoje vivemos 
o que pode ser a crise econômica final do capitalismo, 
que se intensifica via crise ecológica, climática, 
alimentar e política. Daí o retorno das guerras 
imperialistas e, por seu turno, às guerras de libertação 
contra este jugo. Contra o fascismo, a opção socialista 
ressurge com força no 100º ano da Revolução de 
Outubro. E o futuro encontra-se aberto, por decidir. 
Aos estudos! Como diria Geraldo Vandré, "Quem sabe 
faz a hora, não espera acontecer!". Um excelente ano 
letivo para todos nós! (RFJ) 
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O senso comum e a sociologia
Até aqui nos preocupamos em argumentar sobre a 
necessidade de estudar Sociologia, pensar nosso 
mundo sociologicamente e sua utilidade na vida de 
milhões de jovens. Agora queremos ressaltar uma 
discussão importante neste campo de conhecimento 
e estudo: a diferença entre senso comum e 
sociologia. 
 
Um professor de Sociologia define senso comum 
como: 
 
“(...) falsas certezas e convicções equivocadas sem a 
base de um conhecimento racional ou de uma 
adequada compreensão, sendo ditas pelas pessoas a 
todo instante sobre as mais diversas coisas. A 
característica principal é a de que o senso comum 
baseia-se no que está aparente, na aparência das 
coisas, como as coisas parecem ser. Por exemplo: o 
Sol é menor do que a Terra e é ele que gira ao redor 
dela. Tendo o seu ponto de referência a própria Terra 
e da maneira que é realizada esta observação, o que 
pode parecer é que aquela seja uma afirmativa 
correta. Porém, só parece, pois a Astronomia, com 
seus cálculos matemáticos e suas considerações 
físicas verifica na realidade que o Sol é muitas vezes 
maior que a Terra, e desde Copérnico confirma-se na 
realidade que é a Terra que se move em torno do Sol. 
Da mesma forma que este simples exemplo, a 
Sociologia recorrentemente defronta-se com o senso 
comum das pessoas, desdobrando-se em 
imobilidades, discriminações e preconceitos”. 
(GIGLIO, 2000, p.3) 
 
O senso comum se caracteriza por opiniões pessoais, 
generalizantes. Ou seja, julgam-se coisas ou fatos 
específicos como se fossem coisas ou fatos 
universais. Enfim, falsas certezas sem fundamentação 
científica, como por exemplo, “todo bandido é 
favelado”, “todo político é corrupto”, “o povo 
brasileiro é preguiçoso” etc. 
 
Mas, o que é uma atitude científica em Sociologia? É 
a atitude de, a partir da constatação de um problema 
social, observar os fatos e a realidade dos indivíduos 
e grupos, suas relações, formular uma hipótese de 
explicação, pesquisar e estudar com maior 
profundidade o assunto e, ao final, pronunciar leis ou 
tendências de que um fato possa ocorrer em razão de 
determinados motivos. 
 
Vamos descrever um exemplo: Temos um problema 
social que se chama desemprego (é “social” porque 

sua origem se relaciona com a forma de organização 
da sociedade, atingindo vários indivíduos). A partir 
dessa constatação, poderíamos formular a hipótese 
de que a política econômica de um governo promove 
o desemprego. Em seguida, passamos a observar a 
realidade com dados estatísticos em mãos, pesquisas 
com desempregados para ver os motivos que 
levaram ao desemprego e etc. Ao final, retornamos à 
nossa hipótese e podemos verificar se determinadas 
decisões políticas governamentais tendem a provocar 
o desemprego em massa num país. 
 
A mesma atitude pode ser tomada para se pensar 
sobre as possíveis causas da violência. Ao contrário 
do senso comum, não devemos partir para 
generalizações ao primeiro contato com um 
fenômeno social. É necessário investigar as relações 
entre os fatos e acontecimentos e também suas 
raízes históricas, como, por exemplo, a questão do 
racismo na sociedade brasileira. Certamente este 
fenômeno social tem fortes raízes na escravidão, mas 
principalmente nas relações que o homem branco 
europeu estabeleceu com os povos africanos e 
indígenas a partir do século XV. 
 
Portanto, posteriormente, trabalharemos com várias 
teorias sociológicas, conceitos e temas que nos 
ajudem na nossa imaginação sociológica. Ou seja, 
vamos partir do senso comum sobre como são 
entendidos os fenômenos sociais, sobre as relações 
que existem entre os indivíduos e problematizar esse 
senso comum. E aquilo que pode nos parecer 
“natural” nas relações sociais pode ser 
“desnaturalizado, deixando de ser visto como natural 
e até mesmo imutável, para ser compreendido como 
é, algo social; ou, como nos diz Wright Mills (1975), 
para compreender nosso mundo cotidiano, vamos 
olhar além dele.  
__________________ 
 
Trecho do texto de Luiz Fernandes Oliveira e Ricardo 
Cesar Rocha da Costa. In: ‘Sociologia para Jovens do 
Século XXI’, p. 18-19. 
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O Surgimento da Sociologia 
 

Podemos entender a sociologia como uma das 
manifestações do pensamento moderno. A evolução do 
pensamento científico, que vinha se constituindo desde 
Copérnico, passa a cobrir, com a sociologia, uma nova 
área do conhecimento ainda não incorporada ao saber 
científico, ou seja, o mundo social. Surge posteriormente 
à constituição das ciências naturais e de diversas ciências 
sociais. 
 
A sua formação constitui um acontecimento complexo 
para o qual concorrem uma constelação de 
circunstâncias, históricas e intelectuais, e determinadas 
intenções práticas. O seu surgimento ocorre num 
contexto histórico específico, que coincide com os 
derradeiros momentos da desagregação da sociedade 
feudal e da consolidação da civilização capitalista. A sua 
criação não é obra de um único filósofo ou cientista, mas 
representa o resultado da elaboração de um conjunto de 
pensadores que se empenharam em compreender as 
novas situações de existência que estavam em curso. 
 
O século XVIII constitui um marco importante para a 
história do pensamento ocidental e para o surgimento 
da sociologia. As transformações econômicas, políticas e 
culturais que se aceleram a partir dessa época colocarão 
problemas inéditos para os homens que 
experimentavam as mudanças que ocorriam no ocidente 
europeu. A dupla revolução que este século testemunha 
- a industrial e a francesa - constituía os dois lados de um 
mesmo processo, qual seja, a instalação definitiva da 
sociedade capitalista. A palavra sociologia apareceria 
somente um século depois, por volta de 1830, mas são 
os acontecimentos desencadeados pela dupla revolução 
que a precipitam e a tornam possível. 
 
Não constitui objetivo desta parte do trabalho proceder 
a uma análise destas duas revoluções, mas apenas 
estabelecer algumas relações que elas possuem com a 
formação da sociologia. A revolução industrial significou 
algo mais do que a introdução da máquina a vapor e dos 
sucessivos aperfeiçoamentos dos métodos produtivos. 
Ela representou o triunfo da indústria capitalista, 
capitaneada pelo empresário capitalista que foi pouco a 
pouco concentrando as máquinas, as terras e as 
ferramentas sob o seu controle, convertendo grandes 
massas em simples trabalhadores despossuídos. 
 
Cada avanço com relação à consolidação da sociedade 
capitalista representava a desintegração, o solapamento 
de costumes e instituições até então existentes e a 
introdução de novas formas de organizar a vida social. A 
utilização da máquina na produção não apenas destruiu 
o artesão independente, que possuía um pequeno 
pedaço de terra, cultivado nos seus momentos livres. 
Este foi também submetido a uma severa disciplina, a 
novas formas de conduta e de relações de trabalho, 

completamente diferentes das vividas anteriormente 
por ele. 
 
Num período de oitenta anos, ou seja, entre 1780 e 
1860, a Inglaterra havia mudado de forma marcante a 
sua fisionomia. País com pequenas cidades, com uma 
população rural dispersa, passou a comportar enormes 
cidades, nas quais se concentravam suas nascentes 
indústrias, que espalhavam produtos para o mundo 
inteiro. Tais modificações não poderiam deixar de 
produzir novas real idades para os homens dessa época. 
A formação de uma sociedade que se industrializava e 
urbanizava em ritmo crescente implicava a reordenação 
da sociedade rural, a destruição da servidão, o 
desmantelamento da família patricial etc. A 
transformação da atividade artesanal em manufatureira 
e, por último, em atividade fabril, desencadeou uma 
maciça emigração do campo para a cidade, assim como 
engajou mulheres e crianças em jornadas de trabalho de 
pelo menos doze horas, sem férias e feriados, ganhando 
um salário de subsistência. Em alguns setores da 
indústria inglesa, mais da metade dos trabalhadores era 
constituída por mulheres e crianças, que ganhavam 
salários inferiores dos homens. 
 
A desaparição dos pequenos proprietários rurais, dos 
artesãos independentes, a imposição de prolongadas 
horas de trabalho... tiveram um efeito traumático sobre 
milhões de seres humanos ao modificar radicalmente 
suas formas habituais de vida. Estas transformações, que 
possuíam um sabor de cataclisma, faziam-se mais 
visíveis nas cidades industriais, local para onde 
convergiam todas estas modificações e explodiam suas 
conseqüências. Estas cidades passavam por um 
vertiginoso crescimento demográfico, sem possuir, no 
entanto, uma estrutura de moradias, de serviços 
sanitários, de saúde, capaz de acolher a população que 
se deslocava do campo. Manchester, que constitui um 
ponto de referência indicativo desses tempos, por volta 
do início do século XIX era habitada por setenta mil 
habitantes; cinqüenta anos depois, possuía trezentas mil 
pessoas. As conseqüências da rápida industrialização e 
urbanização levadas a cabo pelo sistema capitalista 
foram tão visíveis quanto trágicas: aumento assustador 
da prostituição, do suicídio, do alcoolismo, do 
infanticídio, da criminalidade da violência de surtos de 
epidemia de tifo e cólera que dizimaram parte da 
população etc. É evidente que a situação de miséria 
também atingia o campo, principalmente os 
trabalhadores assalariados, mas o seu epicentro ficava, 
sem dúvida, nas cidades industriais. 
 
Um dos fatos de maior importância relacionados com a 
revolução industrial é sem dúvida o aparecimento do 
proletariado e o papel histórico que ele desempenharia 
na sociedade capitalista. Os efeitos catastróficos que 
esta evolução acarretava para a classe trabalhadora 
levaram-na a negar suas condições de vida. As 
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manifestações de revolta dos trabalhadores 
atravessaram diversas fases, como a destruição das 
máquinas, atos de sabotagem e explosão de algumas 
oficinas, roubos e crimes, evoluindo para a criação de 
associações livres, formação de sindicatos etc. A 
conseqüência desta crescente organização foi a de que 
os "pobres" deixaram de se confrontar com os "ricos"; 
mas uma classe específica, a classe operária, com 
consciência de seus interesses, começava a organizar-se 
para enfrentar os proprietários dos instrumentos de 
trabalho. Nesta trajetória, iam produzindo seus jornais, 
sua própria literatura, procedendo a uma crítica da 
sociedade capitalista e inclinando-se para o socialismo 
como alternativa de mudança. 
 
Qual a importância desses acontecimentos para a 
Sociologia? O que merece ser salientado é que a 
profundidade das transformações em curso colocava a 
sociedade num plano de análise, ou seja, esta passava a 
se constituir em “problema”, em “objeto” que deveria 
ser investigado. Os pensadores Ingleses que 
testemunhavam estas transformações e com elas se 
preocupam não eram, no entanto, homens de ciência ou 
sociólogos que viviam desta profissão. Eram antes de 
tudo homens voltados para a ação, que desejavam 
introduzir determinadas modificações na sociedade. 
Participavam ativamente dos debates ideológicos em 
que se envolviam as correntes liberais, conservadoras e 
socialistas. Eles não desejavam produzir um mero 
conhecimento sobre as novas condições de vida geradas 
pela revolução industrial, mas procuravam extrair dele 
orientações para a ação, tanto para manter, como para 
reformar ou modificar radicalmente a sociedade de seu 
tempo. Tal fato significa que os precursores da sociologia 
foram recrutados entre militantes políticos, entre 
indivíduos que participavam e se envolviam 
profundamente com os problemas de suas sociedades. 
 
Pensadores como Owen (1771-1858), William Thompson 
(1775-1833), Jeremy Bentham (1748-1832), só para citar 
alguns daquele momento histórico, podiam discordar 
entre si ao julgarem as novas condições de vida 
provocadas pela revolução industrial e as modificações 
que deveriam ser realizadas na nascente sociedade 
industrial, mas todos eles concordavam que ela 
produzira fenômenos inteiramente novos que mereciam 
ser analisados. 
 
O que eles refletiram e escreveram foi de fundamental 
importância para a formação e constituição de um saber 
sobre a sociedade. 
 
A sociologia constitui em certa medida uma resposta 
intelectual às novas situações colocadas pela revolução 
industrial. Boa parte de seus temas de análise e de 
reflexão foi retirada das novas situações, como, por 
exemplo, a situação da classe trabalhadora, o 
surgimento da cidade industrial, as transformações 

tecnológicas, a organização do trabalho na fábrica etc. E 
a formação de uma estrutura social muito específica – a 
sociedade capitalista – que impulsiona uma reflexão 
sobre a sociedade, sobre suas transformações, suas 
crises, seus antagonismos de classe. Não é por mero 
acaso que a sociologia, enquanto instrumento de 
análise, inexistia nas relativamente estáveis sociedades 
pré-capitalistas, uma vez que o ritmo e o nível das 
mudanças que aí se verificavam não chegavam a colocar 
a sociedade como “um problema” a ser investigado. 
 
O surgimento da sociologia, como se pode perceber, 
prende-se em parte aos abalos provocados pela 
revolução industrial, pelas novas condições de existência 
por ela criadas. Mas uma outra circunstância concorreria 
também para a sua formação. Trata-se das modificações 
que vinham ocorrendo nas formas de pensamento. As 
transformações econômicas, que se achavam em curso 
no ocidente europeu desde o século XVI, não poderiam 
deixar de provocar modificações na forma de conhecer a 
natureza e a cultura. 
 
A partir daquele momento, o pensamento 
paulatinamente vai renunciando a uma visão 
sobrenatural para explicar os fatos e substituindo-a por 
uma indagação racional. A aplicação da observação o da 
experimentação, ou seja, do método científico para a 
explicação da natureza, conhecia uma fase de grandes 
progressos. Num espaço de cento e cinqüenta anos, ou 
seja, de Copérnico a Newton, a ciência passou por um 
notável progresso, mudando até mesmo a localização do 
planeta Terra no cosmo. 
 
O emprego sistemático da observação e da 
experimentação como fonte para a exploração dos 
fenômenos da natureza estava possibilitando uma 
grande acumulação de fatos. O estabelecimento de 
relações entre estes fatos ia possibilitando aos homens 
dessa época um conhecimento da natureza que Ihes 
abria possibilidade de a controlar e dominar. 
 
O pensamento filosófico do século XVII contribuiu para 
popularizar os avanços do pensamento científico. Para 
Francis Bacon (1561-1626), por exemplo, a teologia 
deixaria de ser a forma norteadora do pensamento. A 
autoridade, que exatamente constituía um dos alicerces 
da teologia, deveria, em sua opinião, ceder lugar a uma 
dúvida metódica, a fim de possibilitar um conhecimento 
objetivo da realidade. Para ele, o novo método de 
conhecimento, baseado na observação e na 
experimentação, ampliaria infinitamente o poder do 
homem e deveria ser estendido e aplicado ao estudo da 
sociedade. Partindo destas idéias, chegou a propor um 
programa para acumular os dados disponíveis e com eles 
realizar experimentos a fim de descobrir e formular leis 
gerais sobre a sociedade. 
 
O emprego sistemático da razão, do livre exame da 
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realidade – traço que caracterizava os pensadores do 
século XVII, os chamados racionalistas –, representou 
um grande avanço para libertar o conhecimento do 
controle teológico, da tradição, da “revelação” e, 
conseqüentemente, para a formulação de uma nova 
atitude intelectual diante dos fenômenos da natureza e 
da cultura. 
 
Diga-se de passagem que o progressivo abandono da 
autoridade, do dogmatismo e de uma concepção 
providencialista, enquanto atitudes intelectuais para 
analisar a realidade, não constituía um acontecimento 
circunscrito apenas ao campo científico ou filosófico. A 
literatura do século XVII, por exemplo, constituía uma 
outra área que ia se afastando do pensamento oficial, na 
medida em que se rebelava contra a criação literária 
legitimada pelo poder. A obra de vários literatos dessa 
época investia contra as instituições oficiais, procurando 
desmascarar os fundamentos do poder político, 
contribuindo assim para a renovação dos costumes e 
hábitos mentais dos homens da época. 
 
Se no século XVIII os dados estatísticos voavam, 
indicando uma produtividade antes desconhecida, o 
pensamento social deste período também realizava seus 
vôos rumo a novas descobertas. A pressuposição de que 
o processo histórico possui uma lógica passível de ser 
apreendida constituiu um acontecimento que abria 
novas pistas para a investigação racional da sociedade. 
Este enfoque, por exemplo, estava na obra de Vico 
(1668-1744), para o qual é o homem quem produz a 
história. Apoiando-se nesse ponto de vista, afirmava que 
a sociedade podia ser compreendida porque, ao 
contrário da natureza, ela constitui obra dos próprios 
indivíduos. Essa postura diante da sociedade, que 
encontra em Vico um de seus expoentes, influenciou 
historiadores escoceses da época, como David Hume 
(1711-1776) e Adam Ferguson (1723-1816), e seria 
posteriormente desenvolvida e amadurecida por Hegel e 
Marx. 
 
Data também dessa época a disposição de tratar a 
sociedade a partir do estudo de seus grupos e não dos 
indivíduos isolados. Essa orientação estava, por 
exemplo, nos trabalhos de Ferguson, que acrescentava 
que para o estudo da sociedade era necessário evitar 
conjecturas e especulações. A obra deste historiador 
escocês revela a influência de algumas idéias de Bacon, 
como a de que é a indução, e não a dedução, que nos 
revela a natureza do mundo, e a importância da 
observação enquanto instrumento para a obtenção do 
conhecimento. 
 
No entanto, é entre os pensadores franceses do século 
XVIII que encontramos um grupo de filósofos que 
procurava transformar não apenas as velhas formas de 
conhecimento, baseadas na tradição e na autoridade, 
mas a própria sociedade. Os Iluministas, enquanto 

ideólogos da burguesia, que nesta época posicionava-se 
de forma revolucionária, atacaram com veemência os 
fundamentos da sociedade feudal, os privilégios de sua 
classe dominante e as restrições que esta impunha aos 
interesses econômicos e políticos da burguesia. 
 
É a intensidade do conflito entre as classes dominantes 
da sociedade feudal e a burguesia revolucionária que 
leva os filósofos, seus representantes intelectuais, a 
atacarem de forma impiedosa a sociedade feudal e a sua 
estrutura de conhecimento, e a negarem abertamente a 
sociedade existente. 
 
Para proceder a uma indagação crítica da sociedade da 
época, os iluministas partiram dos seus antecessores do 
século XVII, como Descartes, Bacon, Hobbes e outros, 
reelaborando, porém, algumas de suas idéias e 
procedimentos. Ao invés de utilizar a dedução, como a 
maioria dos pensadores do século XVII, os iluministas 
insistiam numa explicação da realidade baseada no 
modelo das ciências da natureza. Nesse sentido, eram 
influenciados mais por Newton, com seu modelo de 
conhecimento baseado na observação, na 
experimentação e na acumulação de dados, do que por 
Descartes, com seu método de investigação baseado na 
dedução. 
 
Influenciado por esse estado de espírito, Condorcet 
(1742-1794), por exemplo, desejava aplicar os métodos 
matemáticos ao estudo dos fenômenos sociais, 
estabelecendo uma área própria de investigação a que 
denominava “matemática social”. Admitia ele que, 
utilizando os mesmos procedimentos das ciências 
naturais para o estudo da sociedade, este poderia atingir 
a mesma precisão de vocabulário e exatidão de 
resultados obtidas por aqueles. 
 
Combinando o uso da razão e da observação, os 
iluministas analisaram quase todos os aspectos da 
sociedade. Os trabalhos de Montesquieu (1689-1755), 
por exemplo, estabelecem uma série de observações 
sobre a população, o comércio, a religião, a moral, a 
família etc. O objetivo dos iluministas, ao estudar as 
instituições de sua época, era demonstrar que elas eram 
irracionais e injustas, que atentavam contra a natureza 
dos indivíduos e, nesse sentido, impediam a liberdade 
do homem. Concebiam o indivíduo como dotado de 
razão, possuindo uma perfeição inata e destinado à 
liberdade e à igualdade social. Ora, se as instituições 
existentes constituíam um obstáculo à liberdade do 
indivíduo e à sua plena realização, elas, segundo eles, 
deveriam ser eliminadas. Dessa forma reivindicavam a 
liberação do indivíduo de todos os laços sociais 
tradicionais, tal como as corporações, a autoridade 
feudal etc. 
 
Procedendo desta forma, os iluministas conferiam uma 
clara dimensão crítica e negadora ao conhecimento, pois 
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este assumia a tarefa não só de conhecer o mundo 
natural ou social tal como se apresentavam, mas 
também de criticá-lo e rejeitá-lo. O conhecimento da 
realidade e a disposição de transformá-la eram, 
portanto, uma só coisa. A filosofia, de acordo com esta 
concepção, não constituía um mero conjunto de noções 
abstratas distante e à margem da realidade, mas, ao 
contrário, um valioso instrumento prático que criticava a 
sociedade presente, vislumbrando outras possibilidades 
de existência social além das existentes. 
 
O visível progresso das formas de pensar, fruto das 
novas maneiras de produzir e viver, contribuía para 
afastar interpretações baseadas em superstições e 
crenças infundadas, assim como abria um espaço para a 
constituição de um saber sobre os fenômenos histórico-
sociais. Esta crescente racionalização da vida social, que 
gerava um clima propício à constituição de um estudo 
científico da sociedade, não era, porém, um privilégio de 
filósofos e homens que se dedicavam ao conhecimento. 
O “homem comum” dessa época também deixava, cada 
vez mais, de encarar as instituições sociais, as normas, 
como fenômenos sagrados e imutáveis, submetidos a 
forças sobrenaturais, passando a percebê-las como 
produtos da atividade humana, portanto passíveis de 
serem conhecidas e transformadas. 
 
A intensidade da crítica às instituições feudais levada a 
cabo pelos iluministas constituía indisfarçável indício da 
virulência da luta que a burguesia travava no plano 
político contra as classes que sustentavam a dominação 
feudal. Na França, o conflito entre as novas forças sociais 
ascendentes chocava-se com uma típica monarquia 
absolutista, que assegurava consideráveis privilégios a 
aproximadamente quinhentas mil pessoas, isso num país 
que possuía ao final do século XVIII uma população de 
vinte e três milhões de indivíduos. Esta camada 
privilegiada não apenas gozava de isenção de impostos e 
possuía direitos para receber tributos feudais, mas 
impedia ao mesmo tempo a constituição de livre-
empresa, a exploração eficiente da terra e demonstrava-
se incapaz de criar uma administração padronizada 
através de uma política tributária racional e imparcial. 
 
A burguesia, ao tomar o poder em 1789, investiu 
decididamente contra os fundamentos da sociedade 
feudal, procurando construir um Estado que assegurasse 
sua autonomia em face da Igreja e que protegesse e 
incentivasse a empresa capitalista. Para a destruição do 
“ancien regime”, foram mobilizadas as massas, 
especialmente os trabalhadores pobres das cidades. 
Alguns meses mais tarde, elas foram “presenteadas”, 
pela nova classe dominante, com a interdição dos seus 
sindicatos. 
 
À investida da burguesia rumo ao poder, sucedeu-se 
uma liquidação sistemática do velho regime. A revolução 
ainda não completara um ano de existência, mas fora 

suficientemente intempestiva para liquidar a velha 
estrutura feudal e o Estado monárquico. 
 
O objetivo da revolução de 1789 não era apenas mudar 
a estrutura do Estado, mas abolir radicalmente a antiga 
forma de sociedade, com suas instituições tradicionais, 
seus costumes e hábitos arraigados, e ao mesmo tempo 
promover profundas inovações na economia, na política, 
na vida cultural etc. É dentro desse contexto que se 
situam a abolição dos grêmios e das corporações e a 
promulgação de uma legislação que limitava os poderes 
patriarcais na família, coibindo os abusos da autoridade 
do pai, forçando-o a uma divisão igualitária da 
propriedade. A revolução desferiu também seus golpes 
contra a Igreja, confiscando suas propriedades, 
suprimindo os votos monásticos e transferindo para o 
Estado as funções da educação, tradicionalmente 
controladas pela Igreja. Investiu contra e destruiu os 
antigos privilégios de classe, amparou e incentivou o 
empresário. 
 
O impacto da revolução foi tão profundo que, passados 
quase setenta anos do seu triunfo, Alexis de Tocqueville, 
um importante pensador francês, referia-se a ela da 
seguinte maneira: 
 
“A Revolução segue seu curso: à medida que vai 
aparecendo a cabeça do monstro, descobre-se que, após 
ter destruído as instituições políticas, ela suprime as 
instituições civis e muda, em seguida, as leis, os usos, os 
costumes e até a língua; após ter arruinado a estrutura 
do governo, mexe nos fundamentos da sociedade e 
parece querer agredir até Deus; quando esta mesma 
Revolução expande-se rapidamente por toda a parte 
com procedimentos desconhecidos, novas táticas, 
máximas mortíferas, poder espantoso que derruba as 
barreiras dos impérios, quebra coroas, esmaga povos e – 
coisa estranha – chega ao mesmo tempo a ganhá-los 
para a sua causa; à medida que todas estas coisas 
explodem, o ponto de vista muda. O que à primeira vista 
parecia aos príncipes da Europa e aos estadistas um 
acidente comum na vida dos povos, tornou-se um fato 
novo, tão contrário a tudo que aconteceu antes no 
mundo e no entanto tão geral, tão monstruoso, tão 
incompreensível que, ao apercebê-lo, o espírito fica 
como que perdido”. 
 
O espanto de Tocqueville diante da nova realidade 
inaugurada pela revolução francesa seria compartilhado 
também por outros intelectuais do seu tempo. 
Durkheim, por exemplo, um dos fundadores da 
sociologia, afirmou certa vez que a partir do momento 
em que “a tempestade revolucionária passou, 
constituiu-se como que por encanto a noção de ciência 
social”. O fato é que pensadores franceses da época, 
como Saint-Simon, Comte, Le Play e alguns outros, 
concentrarão suas reflexões sobre a natureza e as 
conseqüências da revolução. Em seus trabalhos, 
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utilizarão expressões como “anarquia”, “perturbação”, 
“crise”, “desordem”, para julgar a nova realidade 
provocada pela revolução. Nutriam em geral esses 
pensadores um certo rancor pela revolução, 
principalmente por aquilo que eles designavam como 
“os seus falsos dogmas”, como o seu ideal de igualdade, 
de liberdade, e a importância conferida ao indivíduo em 
face das instituições existentes. 
 
A tarefa que esses pensadores se propõem é a de 
racionalizar a nova ordem, encontrando soluções para o 
estado de “desorganização” então existente. Mas para 
restabelecer a “ordem e a paz”, pois é a esta missão que 
esses pensadores se entregam, para encontrar um 
estado de equilíbrio na nova sociedade, seria necessário, 
segundo eles, conhecer as leis que regem os fatos 
sociais, instituindo portanto uma ciência da sociedade. 
 
A verdade é que a burguesia, uma vez instalada no 
poder, se assusta com a própria revolução. Uma das 
facções revolucionárias, por exemplo, os jacobinos, 
estava disposta a aprofundá-la, radicalizando-a e 
levando-a até o fim, situando-a além do projeto e dos 
interesses da burguesia. Para contornar a propagação de 
novos surtos revolucionários, enquanto estratégia para 
modificação das sociedades, seria necessário, de acordo 
com os interesses da burguesia. Para controlar e 
neutralizar novos levantes revolucionários. Nesse 
sentido, era de fundamental importância proceder a 
modificações substanciais em sua teoria da sociedade. 
 
A interpretação crítica e negadora da realidade, que 
constituiu um dos traços marcantes do pensamento 
iluminista e alimentou o projeto revolucionário da 
burguesia, deveria de agora em diante ser “superada” 
por uma outra que conduzisse não mais à revolução, 
mas à “organização”, ao “aperfeiçoamento” da 
sociedade. Saint-Simon, de uma maneira muito explícita, 
afirmaria a este respeito que “a filosofia do último 
século foi revolucionária; a do século XX deve ser 
reorganizadora”. A tarefa que os fundadores da 
sociologia assumem é, portanto, a de estabilização da 
nova ordem. Comte também é muito claro quanto a essa 
questão. Para ele, a nova teoria da sociedade, que ele 
denominava de “positiva”, deveria ensinar os homens a 
aceitar a ordem existente, deixando de lado a sua 
negação. 
 
A França, no início do século XIX, ia se tornando 
visivelmente uma sociedade industrial, com uma 
introdução progressiva da maquinaria, principalmente 
no setor têxtil. Mas o desenvolvimento acarretado por 
essa industrialização causava aos operários franceses 
miséria e desemprego. Essa situação logo encontraria 
resposta por parte da classe trabalhadora. Em 1816-
1817 e em 1825-1827, os operários destroem as 
máquinas em manifestações de revolta. Com a 
industrialização da sociedade francesa, conduzida pelo 

empresário capitalista, repetem-se determinadas 
situações sociais vividas pela Inglaterra no início de sua 
revolução industrial. Eram visíveis, a essa época, a 
utilização intensiva do trabalho barato de mulheres e 
crianças, uma desordenada migração do campo para a 
cidade, gerando problemas de habitação, de higiene, 
aumento do alcoolismo e da prostituição, alta taxa de 
mortalidade infantil etc. 
 
A partir da terceira década do século XIX, intensificam-se 
na sociedade francesa as crises econômicas e as lutas de 
classes. A contestação da ordem capitalista, levada a 
cabo pela classe trabalhadora, passa a ser reprimida com 
violência, como em 1848, quando a burguesia. utiliza os 
aparatos do Estado, por ela dominado, para sufocar as 
pressões populares. Cada vez mais ficava claro para a 
burguesia e seus representantes intelectuais que a 
filosofia iluminista, que passava a ser designada por eles 
como “metafísica”, “atividade crítica inconseqüente”, 
não seria capaz de interromper aquilo que 
denominavam estado de “desorganização”, de “anarquia 
política” e criar uma ordem social estável. 
 
Determinados pensadores da época estavam imbuídos 
da crença de que para introduzir uma “higiene” na 
sociedade, para “reorganizá-la”, seria necessário fundar 
uma nova ciência. Durkheim, ao discutir a formação da 
sociologia na França do século XIX, refere-se a Saint-
Simon da seguinte forma:  
 
“O desmoronamento do antigo sistema social, ao 
instigar a reflexão à busca de um remédio para os males 
de que a sociedade padecia, incitava-o por isso mesmo a 
aplicar-se às coisas coletivas. Partindo da idéia de que a 
perturbação que atingia as sociedades européias 
resultava do seu estado de desorganização intelectual, 
ele entregou-se à tarefa de pôr termo a isto. Para refazer 
uma consciência nas sociedades, são estas que importa, 
antes de tudo, conhecer. Ora, esta ciência das 
sociedades, a mais importante de todas, não existia; era 
necessário, portanto, num interesse prático, fundá-la 
sem demora”. 
 
Como se percebe pela afirmação de Durkheim, esta 
ciência surge com interesses práticos e “como que por 
encanto", como certa vez afirmara. 
 
Enquanto resposta intelectual à “crise social” de seu 
tempo, os primeiros sociólogos irão revalorizar 
determinadas instituições que segundo eles 
desempenham papéis fundamentais na integração e na 
coesão da vida social. A jovem ciência assumia como 
tarefa intelectual repensar o problema da ordem social, 
enfatizando a importância de instituições como a 
autoridade, a família, a hierarquia social, destacando a 
sua importância teórica para o estudo da sociedade. 
Assim, por exemplo, Le Play (1806-1882) afirmaria que é 
a família e não o indivíduo isolado que possuía 
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significação para uma compreensão da sociedade, pois 
era uma unidade fundamental para a experiência do 
indivíduo e elemento importante para o conhecimento 
da sociedade. Ao realizar um vasto estudo sobre as 
famílias de trabalhadores, insistia que estas, sob a 
industrialização, haviam se tornado descontínuas, 
inseguras e instáveis. Diante de tais fatos, propunha 
como solução para a restauração de seu papel de 
“unidade social básica” a reafirmação da autoridade do 
“chefe de família”, evitando a igualdade jurídica de 
homens e mulheres, delimitando o papel da mulher às 
funções exclusivas de mãe, esposa e filha. 
 
Procedendo dessa forma, ou seja, tentando instaurar um 
estado de equilíbrio numa sociedade cindida pelos 
conflitos de classe, esta sociologia inicial revestiu-se de 
um indisfarçável conteúdo estabilizador, ligando-se aos 
movimentos de reforma conservadora da sociedade. 
 
Na concepção de um de seus fundadores, Comte, a 
sociologia deveria orientar-se no sentido de conhecer e 
estabelecer aquilo que ele denominava leis imutáveis da 
vida social, abstendo-se de qualquer consideração 
crítica, eliminando também qualquer discussão sobre a 
realidade existente, deixando de abordar, por exemplo, 
a questão da igualdade, da justiça, da liberdade. 
Vejamos como ele a define e quais objetivos deveria ela 
perseguir, na sua concepção: 
 
“Entendo por física social a ciência que tem por objeto 
próprio o estudo dos fenômenos sociais, segundo o 
mesmo espírito com que são considerados os 
fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos, 
isto é, submetidos a leis invariáveis, cuja descoberta é o 
objetivo de suas pesquisas. Os resultados de suas 
pesquisas tornam-se o ponto de partida positivo dos 
trabalhos do homem de Estado, que só tem, por assim 
dizer, como objetivo real descobrir e instituir as formas 
práticas correspondentes a esses dados fundamentais, a 
fim de evitar ou pelo menos mitigar, quanto possível, as 
crises mais ou menos graves que um movimento 
espontâneo determina, quando não foi previsto. Numa 
palavra, a ciência conduz à previdência, e a previdência 
permite regular a ação”. 
 
Não deixa de ser sugestivo o termo “física social”, 
utilizado por Comte para referir-se à nova ciência, uma 
vez que ele expressa o desejo de construí-la a partir dos 
modelos das ciências físico-naturais. A oficialização da 
sociologia foi portanto em larga medida uma criação do 
positivismo, e uma vez assim constituída procurará 
realizar a legitimação intelectual do novo regime. 
 
Esta sociologia de inspiração positivista procurará 
construir uma teoria social separada não apenas da 
filosofia negativa, mas também da economia política 
como base para o conhecimento da realidade social. 
Separando a filosofia e a economia política, isolando-as 

do estudo da sociedade, esta sociologia procura criar um 
objeto autônomo, “o social”, postulando uma 
independência dos fenômenos sociais em face dos 
econômicos. 
 
Não será esta sociologia, criada e moldada pelo espírito 
positivista, que colocará em questão os fundamentos da 
sociedade capitalista, já então plenamente configurada. 
Também não será nela que o proletariado encontrará a 
sua expressão teórica e a orientação para suas lutas 
práticas. É no pensamento socialista, em seus diferentes 
matizes, que o proletariado, esse rebento da revolução 
industrial, buscará seu referencial teórico para levar 
adiante as suas lutas na sociedade de classes. É neste 
contexto que a sociologia vincula-se ao socialismo e a 
nova teoria crítica da sociedade passa a estar ao lado 
dos interesses da classe trabalhadora. 
 
Envolvendo-se desde o seu início nos debates entre as 
classes sociais, nas disputas e nos antagonismos que 
ocorriam no interior da sociedade, a sociologia sempre 
foi algo mais do que mera tentativa de reflexão sobre a 
moderna sociedade. Suas explicações sempre 
contiveram intenções práticas, um desejo de interferir 
no rumo desta civilização, tanto para manter como para 
alterar os fundamentos da sociedade que a 
impulsionaram e a tornaram possível. 
 
(MARTINS, Carlos B. In: "O que é sociologia". São Paulo, 
Editora Brasiliense)
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OS CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA 
 
A SOCIOLOGIA BURGUESA CONSERVADORA 
 

Émile Durkheim (1858-1917) 
 
Nasceu a 15 de abril de 1858 em Épinal, na Alsácia, 
descendente de uma família de rabinos. Ainda 
adolescente dois fatos históricos foram decisivos na 
formação de sua personalidade e de seu intelecto: 1°) 
a humilhante derrota francesa para a Prússia, que 
consolidou a Unificação Alemã - o II Reich foi 
proclamado em pleno Palácio de Versalhes em 18 de 
janeiro de 1871, o imperador francês, Luís Bonaparte, 
foi tornado prisioneiro de guerra e a França acabou 
perdendo Alsácia (terra de Durkheim) e Lorena; 2°) 
dois meses depois, acontece a conquista de Paris pelo 
proletariado, com a instalação da Comuna de Paris. 
Estes dois episódios nos fazem entender a essência de 
sua sociologia: anti-iluminista, anticomunista, 
nacionalista (embalada pelo revanchismo francês 
posterior à guerra, logo de fundo imperialista) e 
positivista, cujo lema é "o amor por princípio, a ordem 
como meio e o progresso como fim", como diria 
Augusto Comte. OBS: Reich = império (na língua 
alemã). 

Quanto à sua vida acadêmica, iniciou seus estudos 
filosóficos na Escola Normal Superior de Paris, indo 
depois para a Alemanha. Lecionou sociologia em 
Bordéus, primeira cátedra dessa ciência criada na 
França. Transferiu-se em 1902 para Sorbonne, para 
onde levou inúmeros cientistas, entre eles seu 
sobrinho Marcel Mauss, reunindo-os num grupo que 
ficou conhecido como escola sociológica francesa. 
Durkheim morre no período da I Guerra Mundial e da 
Revolução Russa. Suas principais obras foram: "Da 
divisão do trabalho social", "As regras do método 
sociológico", "O suicídio", "Formas elementares da 
vida religiosa", "Educação e sociologia", "Sociologia e 
filosofia" e "Lições de sociologia" (obra póstuma). 

 

Principais ideias e preocupações: 

- Esforça-se em emancipar a sociologia das demais 
teorias sobre a sociedade e em constituí-la como 
disciplina rigorosamente científica. Em livros e cursos, 
sua preocupação foi definir com precisão o objeto, o 
método e as aplicações dessa nova ciência. 

- Em “As regras do método sociológico”, buscou 
definir, com clareza, o objeto da sociologia: são os 
fatos sociais, afirmava.  

- Segundo o mesmo, um fato social possui 3 
características fundamentais: 

1ª) é coercitivo por natureza, pois exerce pressão 
sobre os indivíduos, levando-os a conformar-se às 
regras da sociedade em que vivem; 

2ª) é exterior aos indivíduos - existe e atua sobre os 
indivíduos independentemente de sua vontade;  

3ª) é social todo fato que é geral - que se repete em 
todos os indivíduos ou na maioria deles. 

- para Durkheim, o fato social deve ser tratado como 
“coisa”, como algo passível de ser conhecido 
objetivamente. Há de se tomar algumas medidas, no 
entanto, para que seja exitosa esta empreitada. 
Manter a maior distância possível do fato e buscar a 
neutralidade (não se envolver emocionalmente com o 
fato, não utilizar dos valores, não pré-julgar) - a busca 
da “neutralidade científica" ou "neutralidade 
axiológica”.  (OBS: Axiológica = “relativo ao estudo ou 
teoria dos valores”) 

- Durkheim considera a sociedade um organismo em 
adaptação, que apresenta estados normais 
(saudáveis) e patológicos (doentios). É normal (sã) a 
sociedade que possui regras gerais claras (aceites por 
todos ou pela grande maioria). À ausência de regras, 
chamou de estado anômico (anomia = ausência 
generalizada de respeito a normas sociais, devido a 
contradições ou divergências entre estas). 
Considerava que a sociedade francesa de seu tempo 
sofria de “anomia”. 

- cria o conceito de consciência coletiva - “conjunto 
das crenças e dos sentimentos comuns à média dos 
membros de uma mesma sociedade”. 

- influenciado pelas ciências biológicas (a classificação 
dos seres vivos - o sistema taxonômico de Lineu, 
1707-78), institui o campo da morfologia social, onde 
procura classificar as espécies sociais segundo as suas 
formas de organização (a partir das hordas, passando 
pelos clãs, tribos etc.). Estabeleceu, assim, que o 
motor de transformação de toda e qualquer 
sociedade é a passagem da solidariedade mecânica 
para a solidariedade orgânica. Vê-se aqui a influência 
do evolucionismo de Darwin, aplicado ao estudo e 
classificação da sociedade (organismos inferiores ou 
superiores, simples ou complexos).  

- Solidariedade mecânica, para Durkheim, era aquela 
que predominava nas sociedades pré-capitalistas, 
onde os indivíduos se identificavam por meio da 
família, da religião, da tradição e dos costumes, 
permanecendo em geral independentes e autônomos 
em relação à divisão do trabalho social. A consciência 
coletiva exerce aqui todo seu poder de coerção sobre 
os indivíduos. 

- Solidariedade orgânica é aquela típica das 
sociedades capitalistas, onde, pela acelerada divisão 
do trabalho social, os indivíduos se tornam 
interdependentes. Essa interdependência garante a 
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união social, em lugar dos costumes, das tradições ou 
das relações sociais estreitas. Nas sociedades 
capitalistas, a consciência coletiva se afrouxa. Assim, 
ao mesmo tempo que os indivíduos são mutuamente 
dependentes, cada qual se especializa numa atividade 
e tende a desenvolver maior autonomia pessoal. Na 
verdade, está implícito aqui a necessidade de um 
Estado forte (instituições fortes) como forma de 
superar a crise de consciência ou crise “moral” da 
sociedade capitalista. 

- as ideias de Durkheim darão base a escolas 
sociológicas posteriores, como a escola funcionalista 
(que trabalha com a concepção durkheimiana de 
organismo social) e o darwinismo social (que aplica a 
lei da seleção natural à sociedade - é a falsa ideia de 
que “sobrevive os mais fortes e melhores” - princípio 
ideológico que cai como uma luva na Era imperialista, 
onde a guerra é uma "necessidade"). 

 

MÚSICAS RELACIONADAS AO TEMA: 
Hino de Duran  
Chico Buarque 
 
Se tu falas muitas palavras sutis 
Se gostas de senhas sussurros ardís 
A lei tem ouvidos pra te delatar 
Nas pedras do teu próprio lar 
 
Se trazes no bolso a contravenção 
Muambas, baganas e nem um tostão 
A lei te vigia, bandido infeliz 
Com seus olhos de raios X 
 
Se vives nas sombras freqüentas porões 
Se tramas assaltos ou revoluções 
A lei te procura amanhã de manhã 
Com seu faro de dobermam 
 
E se definitivamente a sociedade 
só te tem desprezo e horror 
E mesmo nas galeras és nocivo, 
és um estorvo, és um tumor 
A lei fecha o livro, te pregam na cruz 
depois chamam os urubus 
 
Se pensas que burlas as normas penais 
Insuflas agitas e gritas demais 
A lei logo vai te abraçar infrator 
com seus braços de estivador 
 
Se pensas que pensas estás redondamente enganado 
E como já disse o Dr Eiras, 
vem chegando aí, junto com o delegado 
pra te levar... 
 
Tá Certo, Doutor 
Gonzaguinha  
 
É um atentado à moral e aos bons costumes vigentes,  
um certo inconveniente 
Deixar este homem doente perambular pelas ruas a cometer tais 

falcatruas 
Incompatível com os estatutos dessa nossa  gafieira, 
Dançar dessa maneira, desrespeitando o salão, ferindo as regras 
do padrão 
Fere as normas do edital de formação da nossa firma atual 
Esse homem está enfermo, nem precisa exame sério, seu mal 
está constatado 
Depressa, depressa, põe no hospital! 
Deve ficar bem isolado, em um quarto bem fechado 
Sem portas ou janelas, pois pode ser contagiante 
Dieta mais que rigorosa, medicação bem adequada e muita muita 
observação 
Pra que não haja agravante 
Em tempo hábil deve ter até um centro de controle para testar a 
sua boa condição, 
Se está fechada a ferida 
Seu caso deve ser lá anotado, pro seu mal ser vigiado, ele requer 
muita atenção 
Seu nome deve ser lá anotado, pro seu mal ser vigiado, ele requer 
muita atenção 
Pois traz perigo à nossa vida 
Não dou amparo, nem guarida 
Dou guaraná com formicida 
Ou até mesmo pesticida 
Para acalmar minha dormida 
Não tô afim de pôr em risco a minha condição 
 

Tarja Cravada 
Sérgio Ricardo 
 
Onde hoje é tarja preta  
Lia-se frase otimista  
E nela se acreditava  
Do cético ao humanista  
A ela todos se davam  
Amor de primeira vista  
Onde ontem era frase  
Hoje é uma tarja na vista  
 
Vivia como que solta  
No firmamento estrelado  
Em cada ponta de estrela  
Letra por letra apagada  
Hoje se vê cruz e vela  
De tanta morte cravada  
Vinte e um cruzeiros de velas  
De tanta morte cravada  
 
Sob um carimbo redondo  
A luz de um losango dourado  
Esmaeceu com o tempo  
Na sorte do mau olhado  
Em limbo se desfazendo  
Já não se dá por achado  
Sobre o losango um carimbo  
De tanta morte cravada  
 
A noite cobriu a mata  
Apagando a natureza  
Que por viver de harmonia  
Sem verde e sem mais beleza  
Perdeu a fisionomia  
Nas rugas dessa tristeza  
Nas rugas dessa tristeza  
De tanta tarja cravada 
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A SOCIOLOGIA PROLETÁRIA E REVOLUCIONÁRIA 
 
Karl Marx (1818-1883) 
 
Karl Marx nasceu na cidade de Treves, na Alemanha. 
Em 1836, matriculou-se na Universidade de Berlim, 
doutorando-se em filosofia em Iena. Foi redator de 
uma gazeta liberal em Colônia. Mudou-se em 1842 
para Paris, onde conheceu Friedrich Engels, seu 
companheiro de ideias e publicações por toda a vida. 
Expulso da França em 1845, ele foi para Bruxelas, 
onde participou da recém-fundada Liga dos 
Comunistas. Em 1848 escreveu com Engels O 
manifesto do Partido Comunista, obra fundadora do 
“marxismo” enquanto movimento político e social a 
favor do proletariado. Com o malogro das revoluções 
sociais de 1848, Marx mudou-se para Londres, onde 
se dedicou a um grandioso estudo crítico da economia 
política. Marx foi um dos fundadores da Associação 
Internacional dos Operários ou Primeira Internacional. 
Morreu em 1883, após intensa vida política e 
intelectual. Suas principais obras foram: A ideologia 
alemã, A Miséria da filosofia, Para a crítica da 
economia política, A luta de classes em França, O 18 
Brumário de Luís Bonaparte e O capital. 

 

Principais ideias e preocupações: 

- cria o materialismo dialético - base de sua filosofia - 
que aponta para o fato de que a matéria é eterna 
(sempre existiu), é o dado primeiro e que, portanto, a 
ideia é produto do desenvolvimento material, aparece 
posteriormente (para Marx, a ideia é uma forma de 
manifestação da matéria, produto de reações 
bioquímicas efetuadas no cérebro humano, 
condicionada por relações sociais, históricas e 
culturais que partem do mais simples para o mais 
complexo). Uma ideia pode ser concreta (estar em 
conformidade com a realidade material) ou abstrata 
(errada, que não está de acordo com os fatos, com a 
realidade em si). O movimento é absoluto (e a 
matéria só existe em movimento), o repouso é 
relativo (algo só está parado em relação a um 
referencial, a alguma outra coisa). 

- não é a consciência social que determina o ser social, 
mas sim o contrário: é o ser social que determina a 
consciência social (princípio do materialismo aplicado 
à sociologia).  

- desenvolve o conceito de classes sociais. Segundo 
Marx, as desigualdades sociais são provocadas pelas 
relações sociais de produção próprias de um modo de 
produção n ou m (ex: a Ordem Escravista, Feudal ou 
Capitalista), que dividem os homens entre 
exploradores e explorados, em proprietários e não-
proprietários dos meios de produção. Exemplo: no 

capitalismo é a burguesia que detém os meios de 
produção de toda a riqueza social, enquanto o 
proletariado, por não deter estes meios, vê-se forçado 
a vender sua força de trabalho ao capitalista. 

- as relações sociais se caracterizam por relações de 
oposição, antagonismo, exploração e luta entre as 
classes sociais. Trata-se da luta de classes, que, para 
Marx, é o motor da história. 

- Marx desenvolve o conceito de alienação, 
mostrando que a industrialização, a propriedade 
privada, o capital e o assalariamento separam o 
trabalhador dos meios de produção (ferramentas, 
máquinas, terras e matérias-primas), que são 
propriedade privada do capitalista.  

- Outro efeito da alienação é separar o trabalhador do 
fruto de seu trabalho, que é apropriado pelo 
capitalista. Essa alienação, que possui base 
econômica, tende a se refletir em todos os setores da 
vida do trabalhador (nos setores: social, político e 
ideológico, onde a religião se apresenta).  

- Outra ideia importante e que está em conformidade 
com o fundamento materialista, é o de que a 
infraestrutura econômica (base material da 
sociedade) determina, em última instância, a 
superestrutura política e ideológica, que elaboram as 
ideias reinantes na sociedade através das instituições 
sociais e políticas existentes, quais sejam: o Estado 
(que elabora as leis burguesas e julga segundo o 
ponto de vista das classes mais ricas e executa 
políticas que garantem a manutenção do status quo 
vigente), a Escola (que ensina o proletariado a aceitar 
sua atual condição de escravo), a Igreja (que ao 
prometer uma vida pós-morte, elimina a necessidade 
de uma ação material firme contra o sistema 
econômico que cria as desigualdades sociais), a 
Família Burguesa (cada dia mais virtual), os Meios de 
Comunicação (que não se cansam de repetir mil vezes 
inúmeras mentiras até que acreditemos, tais como a 
de que “o capitalismo é o fim da história”).  

- Note que para Marx, a superestrutura político-
ideológica é peça-chave para a manutenção do 
principal: a infraestrutura econômica (a base de 
qualquer formação social) de onde brota toda a 
desigualdade social: a propriedade privada dos meios 
de produção, garantida por lei. A partir desta garantia 
dá-se a exploração capitalista, através da extração da 
mais-valia do operário, seja ele moderno ou pós-
moderno, sempre viabilizada pela manutenção de um 
vigoroso Exército Industrial de Reserva: os 
desempregados.  

- em sua principal obra, O Capital, Marx desvenda a 
lógica de produção e circulação do capital, partindo 
do elemento mais simples e presente na sociedade 
moderna (a mercadoria) até a compreensão das 
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relações econômicas e sociais mais complexas, como 
as relações internacionais de troca. >> Combinação 
dialética do Método Indutivo com o Método 
Dedutivo. 

- “Os homens fazem sua própria história, mas não a 
fazem como querem, a fazem sob determinadas 
condições históricas e sociais” e pressionado pelo 
passado, pois “o cérebro dos mortos oprime, como 
um pesadelo, o cérebro dos vivos”. (Karl Marx). 

- estabelece, juntamente com Engels, as bases do 
socialismo científico, em oposição ao socialismo 
utópico (representado por várias personalidades, 
entre as quais Pierre Proudhon, Fourrier, Saint-Simon, 
Thomas Morus, Robert Owen e Campanella). OBS: 
utópico - vem de utopia, que significa irrealizável. 

- “O proletariado é o coveiro do capitalismo”, por ser 
a classe social produtiva (portanto fértil, a que cria a 
riqueza), por ser a classe social numericamente 
superior e por viver condições de exploração (e 
pobreza) inéditas na História da humanidade, capazes 
de unificar os pensamentos em torno da necessidade 
de construção de uma sociedade sem classes sociais. 
(proletário = trabalhador assalariado) 

- para Marx, o mundo caminha para o comunismo, e o 
socialismo é uma etapa intermediária e necessária 
para alcançá-lo. No socialismo ainda não seria possível 
abrir mão do Estado (o Estado proletário), que teria 
papel decisivo na repressão à classe burguesa e na 
criação das bases de uma sociedade mais fraterna, 
justa e igualitária, a sociedade socialista, baseada no 
princípio que diz: “quem não trabalha não come”. 

- como todo e qualquer modo de produção, o 
socialismo também terá um fim. É quando será 
substituído pelo Modo de Produção Comunista, que 
terá por princípio: “de cada um segundo suas 
possibilidades, para cada um segundo as suas 
necessidades”. Quando isso acontecer, Marx 
considera que a humanidade haveria superado seu 
longo estágio pré-histórico. 

OBS: Marx não foi apenas um sociólogo, foi filósofo, 
jornalista, economista, historiador e militante político. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Max Weber   E. Durkheim 

 
   Karl Marx 
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LITERATURA E MÚSICA RELACIONADAS: 
Do texto "Os Dias da Comuna", de Bertold Brecht, tradução 
de Fernando Peixoto. 

 Comuna de Paris 
"Resolução: 
Considerando nossa fraqueza os senhores forjaram 
Suas leis, para nos escravizarem. 
As leis não mais serão respeitadas 
Considerando que não queremos mais ser escravos. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e com canhões 
Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria do que a morte. 
 
Considerando que ficaremos famintos 
Se suportarmos que continuem nos roubando 
Queremos deixar bem claro que são apenas vidraças 
Que nos separam deste bom pão que nos falta. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e canhões 
Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria que a morte. 
 
Considerando que existem grandes mansões 
Enquanto os senhores nos deixam sem teto 
Nós decidimos: agora nelas nos instalaremos 
Porque em nossos buracos não temos mais condições de 
ficar. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e canhões 
Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria do que a morte. 
 
Considerando que está sobrando carvão 
Enquanto nós gelamos de frio por falta de carvão 
Nós decidimos que vamos tomá-lo 
Considerando que ele nos aquecerá 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e canhões 
Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria do que a morte. 
 
Considerando que para os senhores não é possível 
Nos pagarem um salário justo 
Tomaremos nós mesmos as fábricas 
Considerando que sem os senhores, tudo será melhor para 
nós. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e canhões 
Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria que a morte. 
 
Considerando que o que o governo nos promete sempre 
Está muito longe de nos inspirar confiança 
Nós decidimos tomar o poder 
Para podermos levar uma vida melhor. 
Considerando: vocês escutam os canhões  
Outra linguagem não conseguem compreender - 
Deveremos então, sim, isso valerá a pena 
Apontar os canhões contra os senhores! 

A Internacional 
Música: Pierre Degeyter. Letra: Eugene Pottier 
 
De pé, ó vitimas da fome! 
De pé, famélicos da terra! 
Da ideia a chama já consome 
A crosta bruta que a soterra. 
Cortai o mal bem pelo fundo! 
De pé, de pé, não mais senhores! 
Se nada somos em tal mundo, 
Sejamos tudo, oh produtores! 
  
Bem unido façamos, 
Nesta luta final, 
Uma terra sem amos             (REFRÃO) 
A Internacional 
  
Senhores, patrões, chefes supremos, 
Nada esperamos de nenhum! 
Sejamos nós que conquistemos 
A terra mãe livre e comum! 
Para não ter protestos vãos, 
Para sair desse antro estreito, 
Façamos nós com nossas mãos 
Tudo o que a nós nos diz respeito! 
  
(REFRÃO) 
  
O crime do rico a lei o cobre, 
O Estado esmaga o oprimido. 
Não há direitos para o pobre, 
Ao rico tudo é permitido. 
À opressão não mais sujeitos! 
Somos iguais todos os seres. 
Não mais deveres sem direitos, 
Não mais direitos sem deveres! 
  
(REFRÃO) 
  
Abomináveis na grandeza, 
Os reis da mina e da fornalha 
Edificaram a riqueza 
Sobre o suor de quem trabalha! 
Todo o produto de quem sua 
A corja rica o recolheu. 
Querendo que ela o restitua, 
O povo quer só o que é seu! 
 
(REFRÃO) 
 
Nós fomos de fumo embriagados, 
Paz entre nós, guerra aos senhores! 
Façamos greve de soldados! 
Somos irmãos, trabalhadores! 
Se a raça vil, cheia de galas, 
Nos quer à força canibais, 
Logo verá que as nossas balas 
São para os vossos generais! 
  
(REFRÃO) 
  
Pois somos do povo os ativos 
Trabalhador forte e fecundo. 
Pertence a Terra aos produtivos; 
Ó parasitas deixa o mundo 
Ó parasitas que te nutres 
Do nosso sangue a gotejar, 
Se nos faltarem os abutres 
Não deixa o sol de fulgurar! 
 
(REFRÃO) 
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Até quando? 
Gabriel o Pensador, Itaal Shur e Tiago Mocotó 
 
Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita 
greve, você pode, você deve, pode crer 
Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer 
Até quando você vai ficar usando rédea? 
Rindo da própria tragédia? 
Até quando você vai ficar usando rédea? (Pobre, rico, ou 
classe média). 
Até quando você vai levar cascudo mudo? 
Muda, muda essa postura 
Até quando você vai ficando mudo? 
Muda que o medo é um modo de fazer censura. 
 
Até quando você vai levando? 
(Porrada! Porrada!) 
Até quando vai ficar sem fazer nada? 
Até quando você vai levando? 
(Porrada! Porrada!) 
Até quando vai ser saco de pancada? 
 
Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente, seu filho sem 
escola, seu velho tá sem dente 
Cê tenta ser contente e não vê que é revoltante, você tá 
sem emprego e a sua filha tá gestante 
Você se faz de surdo, não vê que é absurdo, você que é 
inocente foi preso em flagrante!  
É tudo flagrante! É tudo flagrante! 
 
Refrão 
 
A polícia matou o estudante, falou que era bandido, 
chamou de traficante. 
A justiça prendeu o pé-rapado, soltou o deputado... e 
absolveu os PMs de vigário! 
 
Refrão 
 
A polícia só existe pra manter você na lei, lei do silêncio, lei 
do mais fraco: ou aceita ser um saco de pancada  
ou vai pro saco. 
A programação existe pra manter você na frente, na frente 
da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que o 
programado é você. 
Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero 
trabalhar. 
O cara me pede o diploma, não tenho diploma, não pude 
estudar. 
E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que 
eu saiba falar 
Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. 
Consigo um emprego, começa o emprego, me mato de 
tanto ralar. 
Acordo bem cedo, não tenho sossego nem tempo pra 
raciocinar. 
Não peço arrego, mas onde que eu chego se eu fico no 
mesmo lugar? 

Brinquedo que o filho me pede,  
não tenho dinheiro pra dar. 
Escola, esmola! 
Favela, cadeia! 
Sem terra, enterra! 
Sem renda, se renda! 
Não! Não!! 
 
Refrão 
 
Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a 
gente. 
A gente muda o mundo na mudança da mente. 
E quando a mente muda a gente anda pra frente. 
E quando a gente manda ninguém manda na gente. 
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem 
doença sem cura. 
Na mudança de postura a gente fica mais seguro, na 
mudança do presente a gente molda o futuro! 
Até quando você vai ficar levando porrada, até quando vai 
ficar sem fazer nada? 
Até quando você vai ficar de saco de pancada? 
Até quando você vai levando?  
 
 

Comportamento Geral 
Gonzaguinha 
 
Você deve notar que não tem mais tutu 
 e dizer que não está preocupado 
 Você deve lutar pela xepa da feira 
 e dizer que está recompensado 
 Você deve estampar sempre um ar de alegria 
 e dizer: tudo tem melhorado 
 Você deve rezar pelo bem do patrão 
 e esquecer que está desempregado 
  
Você merece, você merece 
 Tudo vai bem, tudo legal 
 Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé 
 Se acabarem com o teu Carnaval? 
  
Você merece, você merece 
 Tudo vai bem, tudo legal 
 Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé 
 Se acabarem com o teu Carnaval? 
  
Você deve aprender a baixar a cabeça 
 E dizer sempre: "Muito obrigado" 
 São palavras que ainda te deixam dizer 
 Por ser homem bem disciplinado 
 Deve pois só fazer pelo bem da Nação 
 Tudo aquilo que for ordenado 
 Pra ganhar um Fuscão no juízo final 
 E diploma de bem comportado 
  
Você merece, você merece 
 Tudo vai bem, tudo legal   BIS 
 Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé 
 Se acabarem com o teu Carnaval? 
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A SOCIOLOGIA BURGUESA LIBERAL 
 
Max Weber (1864-1920) 
 

Max Weber nasceu na cidade de Erfurt (Alemanha), 
numa família de burgueses liberais. Seu pai era jurista 
e político influente. Sua mãe era protestante e 
exerceu sobre Weber importante influência. 
Desenvolveu estudos de direito, filosofia, história e 
sociologia, constantemente interrompidos por uma 
doença que o acompanhou por toda a vida. Iniciou a 
carreira de professor em Berlim e, em 1895, foi 
catedrático na Universidade de Heidelberg. Manteve 
contato permanente com intelectuais de sua época, 
como Simmel Sombart, Tönnies e Georg Lukács. Na 
política, defendeu ardorosamente seus pontos de 
vista liberais e parlamentaristas e participou da 
comissão redatora da Constituição da República de 
Weimar. Sua maior influência nos ramos 
especializados da sociologia foi no estudo das 
religiões, estabelecendo relações entre formações 
políticas e crenças religiosas. Suas principais obras 
foram: Artigos reunidos de teoria da ciência; 
Economia e sociedade (obra póstuma) e A ética 
protestante e o espírito do capitalismo. 
 

Principais ideias e preocupações: 
 
- Cada formação social adquiriu, para Weber, 
especificidade e importância próprias. Mas o ponto de 
partida da sociologia de Weber não estava nas 
entidades coletivas, grupos ou instituições. Seu objeto 
de investigação é a ação social, a conduta humana 
dotada de sentido, isto é, de uma justificativa 
subjetivamente elaborada. Assim, o homem passou a 
ter, enquanto indivíduo, na teoria weberiana, 
significado e especificidade. É ele que dá sentido à sua 
ação social: estabelece a conexão entre o motivo da 
ação, a ação propriamente dita e seus efeitos. 
(princípio liberal burguês) 

- Para a sociologia positivista, a ordem social submete 
os indivíduos como força exterior a eles. Para Weber, 
ao contrário, não existe oposição entre indivíduo e 
sociedade: as normas sociais só se tornam concretas 
quando se manifestam em cada indivíduo sob a forma 
de motivação. Cada sujeito age levado por um motivo 
que é dado pela tradição, por interesses racionais ou 
pela emotividade. O motivo que transparece na ação 
social permite desvendar o seu sentido, que é social 
na medida em que cada indivíduo age levando em 
conta a resposta ou a reação de outros indivíduos. 

- para Weber, ação social é diferente de relação 
social. Para que se estabeleça uma relação social, é 
preciso que o sentido seja compartilhado. Exemplo: 
um sujeito que pede uma informação a outro 

estabelece uma ação social (ele tem um motivo e age 
em relação a outro indivíduo, mas tal motivo não é 
compartilhado). Já numa sala de aula, onde o objetivo 
da ação dos vários sujeitos é compartilhado, existe 
uma relação social. 

- "Uma relação social denomina-se luta quando as 
ações se orientam pelo propósito de impor a própria 
vontade contra a resistência do ou dos parceiros. (...) 
A luta 'pacífica' é 'concorrência'... À luta (latente) pela 
existência, isto é, pelas possibilidades de viver ou de 
sobreviver, que se dá entre indivíduos ou tipos 
humanos sem que haja intenções dirigidas contra 
outros, denominamos 'seleção': 'seleção social' 
quando se trata das possibilidades que pessoas 
concretas têm na vida; 'seleção biológica' quando se 
trata das possibilidades de sobrevivência do 
patrimônio genético" (Weber. Economia e Sociedade). 

- para Weber, o cientista, como todo indivíduo em 
ação, também age guiado por seus motivos, sua 
cultura, sua tradição, sendo impossível descartar-se, 
como propunha Durkheim, de suas pré-noções (para 
Weber a ciência é limitada). 

- segundo Weber, os fatos sociais não são coisas, mas 
acontecimentos que o cientista percebe e cujas 
causas procura desvendar. A neutralidade 
durkheimiana se torna impossível nessa visão. 

- a sociologia weberiana considera que os 
acontecimentos que integram o social têm origem nos 
indivíduos... 

- qualquer que seja a perspectiva adotada pelo 
cientista, ela sempre resultará numa explicação 
parcial da realidade (crença de que não é possível 
conhecer toda a realidade). 

- para atingir a explicação dos fatos sociais, Weber 
propôs um instrumento de análise que chamou de 
tipo ideal. 

- Definição de tipo ideal - “O tipo ideal não é um 
modelo perfeito, a ser buscado pelas formações 
históricas, nem mesmo qualquer realidade 
observável. É um instrumento de análise científica, 
numa construção do pensamento que permite 
conceituar fenômenos e formações sociais e 
identificar na realidade observada suas 
manifestações. Permite ainda comparar tais 
manifestações” (Costa, Cristina. In: “Sociologia: 
Introdução à ciência da sociedade”. p. 75) 

- pode-se dizer que em “A ética protestante e o 
espírito do capitalismo”, Weber discute com o 
materialismo histórico de Marx. Procura mostrar que 
o protestantismo teve um papel decisivo na formação 
do comportamento típico do capitalismo ocidental 
moderno. Pretende, com isso, refutar a tese marxista 
que afirma que o econômico é determinante. 
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Análise histórica e método compreensivo 

Weber teve uma contribuição importantíssima para o 
desenvolvimento da sociologia. Em meio a uma 
tradição filosófica peculiar, a alemã, e vivendo os 
problemas de seu país, diversos dos da França e da 
Inglaterra na mesma época, pôde trazer uma nova 
visão, não influenciada pelos ideais políticos nem pelo 
racionalismo positivista de origem anglo-francesa. 

Sua contribuição para a sociologia tornou-se 
referência obrigatória. Mostrou, em seus estudos, a 
fecundidade da análise histórica e da compreensão 
qualitativa dos processos históricos e sociais. 

Embora polêmicos, seus trabalhos abriram as portas 
para as particularidades históricas das sociedades e 
para a descoberta do papel da subjetividade na ação e 
na pesquisa social. Weber desenvolveu suas análises 
de forma mais independente das ciências exatas e 
naturais. Foi capaz de compreender a especificidade 
das ciências humanas como aquelas que estudam o 
homem como um ser diferente dos demais e, 
portanto, sujeito a leis de ação e comportamento 
próprios. 

Outros sociólogos alemães puseram em prática o 
método compreensivo de Weber, como Sombart, 
também um estudioso do capitalismo ocidental. 
Weber desenvolveu também trabalhos na área de 
história econômica buscando as leis de 
desenvolvimento das sociedades. Estudou ainda, com 
base em fontes históricas, as relações entre o meio 
urbano e o agrário e o acúmulo de capital auferido 
pelas cidades por meio dessas relações. (ibdem) 

 
MÚSICA RELACIONADA: 

 

Mundo Cão - Sérgio Britto (Titãs) 
 

Você pode se iludir 
Mas ilusão custa caro 
Pode até se divertir 
Como um animal adestrado 
Você tem direito a ter um advogado 
Você pode falar 
Mas é melhor ficar calado 
A verdade é cruel 
Mas é melhor que seja dita 
Eu vou cuspir pro céu 
Que ao menos me refresca a vista 
Você pode pensar o que bem entender 
Mas é melhor tomar cuidado 
Que alguém pode se ofender 
  
Mundo cão, mundo cão 
Não estou vendo nada novo 
Mundo cão, todos estão 
Com uma coleira no pescoço 

Mundo cão, mundo cão 
Não estou vendo nada novo 
Mundo cão, todos estão 
Com uma coleira 
  
Ninguém mandou ficar de quatro 
Ninguém mandou (2x) 
  
Você pode ir em frente 
Mas não pode olhar pros lados 
Pode até comprar 
O que não queria ter comprado 
Pode ter razão 
mas não pode estar certo 
Você pode se mexer 
Mas é melhor ficar quieto 
A verdade liberta 
A verdade é essa 
Você pode querer mais 
mas tudo tem a dose certa 
Pode reclamar 
Ninguém tem nada a ver com isso 
Pode ler o que quiser 
Mas vão queimar todos os livros 
  
Mundo cão, mundo cão 
Não estou vendo nada novo 
Mundo cão, todos estão 
Com uma coleira no pescoço 
Mundo cão, mundo cão 
Não estou vendo nada novo 
Mundo cão, todos estão 
Com uma coleira 
  
Ninguém mandou ficar de quatro 
Ninguém mandou (2x) 
  
Você pode gritar 
Você pode latir 
Pode aguardar na fila, não adianta insistir 
Pague os impostos, vá brincar no quintal 
Finja de morto, obedeça o sinal 
Faça o favor de não falar, faça o favor de se humilhar 
Pode esperar a sua vez, não adianta reclamar 
Pegue o jornal, compareça à audiência 
Leve uma vida normal, ainda role no chão 
  
Mundo cão, mundo cão 
Não estou vendo nada novo 
Mundo cão, todos estão 
Com uma coleira no pescoço 
Mundo cão, mundo cão 
Não estou vendo nada novo 
Mundo cão, todos estão 
Com uma coleira 
  
Ninguém mandou ficar de quatro 
Ninguém mandou (4x) 


