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Uma sociologia  
da sociologia

 » INTRODUÇÃO

Escrever um livro de introdução à sociologia é tarefa 
com dupla característica. De um lado, é prazerosa por 

compartilharmos conceitos, visão de mundo, pressupostos, 
valores, métodos e técnicas que têm sido oportunos para a 
compreensão/intelecção do mundo moderno, o que nos 
proporciona sempre a sensação de alguma utilidade ao pres-
tarmos esse serviço aos nossos contemporâneos, principal-
mente em se tratando de estudantes que se iniciam nesse 
campo de conhecimento. De outro ângulo, o trabalho não 
é fácil, pois trata-se de escolher o essencial da variada e 
multifacetada gama de precursores, autores, filósofos e pen-
sadores, sem perder a diversidade, registrar polêmicas e 
debater as consequências das escolhas feitas.
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Nossa opção foi apresentar conceitos, teorias e métodos 
no contexto histórico em que foram criados, que se consti-
tuíram em respostas intelectuais aos desafios gerados pelas 
sociedades de suas épocas e emolduraram essa produção 
científica. Propomo-nos, pois, a realizar uma sociologia da 
sociologia, convencidos que estamos de que uma interroga-
ção do que se configura como objeto de reflexão socioló-
gica carrega intrinsecamente uma inquietação com o status 
quo vigente, ou para transformá-lo radicalmente, que deno-
taria uma intenção revolucionária, ou para conservá-lo, do 
mesmo jeito em que está, ou ainda para conservá-lo em 
linhas gerais, mas com reformas para melhorar aspectos 
que não apreciamos. Em outras palavras, as perspectivas 
pelas quais se constroem as visões da ciência sobre a socie-
dade são impregnadas de crítica/rejeição/aceitação, total ou 
parcialmente, das condições sociais em que vivem os cien-
tistas. Tais influências sociais podem ser chamadas de valo-
res, cultura, “bias”, ideologia, pré-noções; enfim, como a 
elas se referiram muitos sociólogos, desde os precursores 
clássicos. As posições que os cientistas ocupavam na socie-
dade, suas redes de referência, influenciavam as posições 
teóricas que os caracterizariam. Há, portanto, uma natu-
reza sociológica na sociologia (Fernandes, 1980).

Dessa forma, no século XIX, quando pela primeira 
vez Auguste Comte (1798-1857) utilizou a palavra “socio-
logia”, vivia-se o predomínio do conhecimento cientí-
fico. Por outro lado, a França e a Inglaterra eram palco 
de enormes transformações sociais. A ideia de multidão, 
plebe, malta, turba assustava a elite dominante, pois as 
revoluções dos séculos anteriores, a Revolução Francesa 
e a Revolução Industrial, principalmente, haviam trazido 
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para o cenário europeu uma nova realidade. Entre esses 
fatos destacava-se a presença da classe trabalhadora nas 
cidades, em aglomeração cada vez maior, e sem condi-
ções adequadas de abrigo/alojamento, pois também não 
havia trabalho para todos (Hobsbawn, 1982). Com seus 
contrastes e desigualdades sociais, configurava-se, na 
história, a modernidade.

Por isso é importante caracterizar a sociedade europeia 
desse século XIX, ambiente em que emerge a preocupação 
com o social com formato científico, mas com intenções de 
reformar, revolucionar ou conservar suas condições existentes.

1.  Iluminismo, o Século das Luzes,  
a Aufklärung, o Liberalismo

É preciso recuar um pouco, até o século XVIII, para 
compreender a força das ideias revolucionárias liberais 
para a transição para os anos 1800. A importância da razão 
para a autonomia humana é uma das distinções do período 
das Luzes. Uma das melhores visões do período pode ser 
obtida na resposta de I. Kant à pergunta: “O que é a 
Aufklärung?”. Apesar de o Iluminismo ter sido diferenciado 
entre os países da Europa, pode-se assumir com Kant que 
representou a saída do homem da minoridade para a maio-
ridade, graças à conquista da Razão, que deixa de ser um 
atributo inato do ser humano, para tornar-se faculdade que 
deve ser desenvolvida, crítica, levando à autonomia e à 
liberdade. O homem que não desenvolve sua razão deve 
ser tutelado, no caso pela Igreja ou pelo Estado. Era preciso, 
pois, libertar o homem dessa tutela e deixá-lo ser guiado pela 
própria racionalidade que o levaria a ser livre e autônomo. 


