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RESUMO: O artigo em evidência, tem o objetivo de trazer o debate acerca das diferentes
perspectivas teórico-metodológicas elaboradas por Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim;
cientistas fundamentais para estruturação do pensamento sociológico. Trata-se de um esforço
reflexivo sobre as preposições destes teóricos, a partir da observação de categorias centrais das suas
obras, evidenciando suas formulações acerca das transformações que o mundo presenciou desde o
fim do século XVIII. Defende-se o pressuposto de que, apesar dos diferentes olhares e eleição de
conceitos díspares que analisaram, os três pensadores, tinham o objetivo basilar comum: estudar a
sociedade moderna e seu funcionamento. Afirma-se que mesmo diante da multiplicidade de novos
fenômenos que vem surgindo, os autores representam a base de todo pensamento social moderno e
são de suma importância para desnudar a sociedade contemporânea.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/as_diferentes_perspectivas_sobre_a_modernidade_em_karl_marx_max_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



1 INTRODUÇÃO

As profundas transformações que o mundo presenciou desde o final do século XVIII, demarcam
igualmente profundas mudanças no pensamento social. O descortinar de uma nova era trouxe
consigo o desafio de explicar os novos contornos e as continuidades entre a antiga e a nova ordem.
Não por acaso, o historiador Eric Hobsbaw (2003) denomina este período de "A era das
revoluções"[1]. O impacto que a Revolução Industrial, a Revolução Americana e a Revolução
Inglesa tiveram sobre a sociabilidade humana, trouxe o impetro de novas e complexas configurações,
que demandaram novos empreendimentos intelectuais de explicação da nova sociedade que emergia.
A heterogeneidade dos novos agentes/atores sociais, estruturas/instituições e sistemas de
pensamento, propiciou “múltiplos olhares” sociológicos e (consequentemente) formulações, dando
nascimento a diferentes correntes do pensamento. (ROUANET, 1998).

Está na complexidade dessa nova sociedade a raiz da diferenciação entre os clássicos do pensamento
social moderno. Aqui nos deteremos a refletir as perspectivas sociais, voltando-se para três de seus
principais nomes a saber: Karl Marx, Èmile Durkheim e Max Weber. Percebe-se como, cada um
pôde eleger problemas sociais e empreender esforços teóricos e metodológicos específicos para cada
um de seus objetos/problemas e mesmo assim estarem falando de um mesmo processo (IANNI,
1991). A “conclusão” do projeto de modernização, com sua “sociedade de classes”, “racionalização”,
“secularização e democratização” é o tema central desses três autores respectivamente. Trata-se de
desvendar os mecanismos de funcionamento e reprodução dessa nova ordem, e de apontar suas
consequências e desdobramentos.

O presente artigo pretende traçar em linhas gerais que a modernidade, mesmo não citada como
categoria analítica, impulsionou os trabalhos de Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim e cada
um elegeu uma face estruturante da mesma, como elemento de sua análise, o que encerrou em três
teorias e metodologias originais e importantes para pensar a sociedade. O desafio da sociologia
contemporânea, no qual, esta, divide-se entre teóricos que apostam no surgimento de uma nova era e
aqueles que encontram na própria modernidade as explicações para as recentes transformações
sociais, é retornar aos clássicos e encontrar em seus múltiplos olhares novos caminhos
interpretativos. Adota-se aqui esta última perspectiva, de que, as rápidas mudanças ocasionadas pelas
transformações atuais, como por exemplo, as mudanças no modelo de produção e acumulação
capitalista, o multiculturalismo propiciado pelas trocas de informações na rede e o ressurgimento de
fanatismos religiosos, trazem consigo novos desafios explicativos e reacende a necessidade de
retorno aos clássicos (TONET, 1995).

Este retorno deve tomá-los num caráter propedêutico, como ponto de partida para delimitação dos
contornos e tendências de comportamento e organização que a modernidade inaugurou e assim
contribuir para a identificação de continuidades e descontinuidades históricas as transformações
atuais representam. Do ponto de vista sociológico esta perspectiva propicia que para além das
diferenças radicais de matrizes epistemológicas e ontológicas de cada autor, a confrontação de suas
análises de aspectos diferentes da modernidade contribua para formulação de novas estratégias
investigativas para as atuais transformações na configuração do social.

Dessa forma, este artigo será dividido em três partes, na primeira serão apresentados aspectos da
modernidade que o pensamento weberiano privilegiou e estudou; no segundo observaremos a obra
de Durkheim e no terceiro no pensamento social de Marx. Ao final deste exercício teórico, será feita
uma rápida confrontação, mostrando que apesar dos caminhos metodológicos diferenciados e das
concepções aparentemente ecléticas (quando comparadas), esses autores deram profundas
contribuições relevantes para o estudo da sociedade moderna.

2 DESENVOLVIMENTO
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2.1 Max Weber e o Racionalismo Moderno

O pensamento weberiano sobre os processos de transformações sociais, pode ser localizado no
ocidente a partir do século XVI. Mais evidentemente o autor destacará metamorfoses relacionadas de
forma direta as transformações ocasionadas pela Tríplice Revolução, fenômeno que engendra de
forma mais robusta o conceito de “racionalismo moderno”. De maneira geral pode-se perceber que
Weber chega a essa conclusão tendo em vista que, as revoluções concentraram acontecimentos que
mais tarde tornariam valores universais:

Ao estudarmos qualquer problema da história universal, o produto da
moderna civilização européia estará sujeito à indagação de quais
combinações de circunstâncias se pode atribuir o fato de na civilização
ocidental, e só nela, terem aparecido fenômenos culturais que, como
queremos crer, apresentam uma linha de desenvolvimento de significado e
valor universais. (WABER,1998, p.3).

Seguindo esse raciocínio o autor leva os leitores a perguntarem-se o porquê, (embora a astronomia
tenha surgido primeiramente na Babilônia, a matemática entre os gregos, a geometria entre os
indianos, a medicina entre os Egípcios) somente nas sociedades européias ocidentais a ciência com
todo seu método e rigor técnico tenha surgido e ganhado notoriedade, assim como processou-se na
arte, na educação e outros setores sociais. É em torno deste questionamento que o leva a
problematizar a condição das sociedades tendo como pano de fundo o capitalismo, ou melhor, com o
“espírito” deste modo de produção:

E o mesmo é verdade também para a mais decisiva força da nossa vida
moderna: o capitalismo. O impulso para o ganho, a persecução do lucro, do
dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem, em si mesma,
nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu entre
garçons, médicos, cocheiros, artistas, prostitutas, funcionários desonestos,
soldados, nobres, cruzados, apostadores, mendigos etc[...]Pode- se dizer que
tem sido comum à toda sorte e condição humanas em todos os tempos e em
todos os países da Terra, sempre que se tenha apresentado a possibilidade
objetiva para tanto. É coisa do jardim de infância da história cultural a noção
de essa idéia ingênua de capitalismo deva ser eliminada definitivamente. A
ganância ilimitada de ganho não se identifica, nem de longe, com o
capitalismo, e menos ainda com seu “espírito”. O capitalismo, pode
eventualmente se identificar com a restrição, ou pelo menos com uma
moderação racional desse impulso irracional. O capitalismo, porém identifica
se com a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa
permanente, capitalista e racional. Pois assim deve ser: numa ordem
completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não
tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à
extinção. (WABER, 1998, p.5)

Ao definir o impulso do ganho e a ganância com algo totalmente diferente do capitalismo em si,
Weber define-o como uma busca “racional” pelo lucro, ou seja, o capitalismo é a “razão aplicada” a
finalidade do ganho, é a técnica e o calculo associado a outros fatores inerentes aos homens de todas
as épocas, como a ganância, daí umas das explicações para a propagação desse “valor universal”.
Sendo assim, o fator preponderante para a compreensão do mundo moderno está na lógica
racionalista, mas não limita-se a esta, pois esse racionalismo não invade apenas a esfera econômica,
mas representa uma vida mediada não mais pela religião ou pela opinião, onde até mesmo as relações
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interpessoais aderem em certa medida aos interesses racionais[2]. Não se trata portanto, de uma
característica exclusiva do campo econômico, embora esteja fundamentalmente imersa nele, mas a
racionalidade se insere, no pensamento weberiano em todas as esferas da vida social. Entretanto
Waber (1998) destaca que, é na administração da empresa capitalista e na organização burocrática do
Estado que se vê de forma mais profunda os traços da racionalização da vida.

É por isso que a metodologia weberiana parte da identificação das motivações das ações, percebendo
assim suas conexões de sentido. Weber irá situar sua sociologia na busca de compreender o “sentido
subjetivo da ação”, podendo ser este de esfera afetiva, tradicional, racional com relação a valores e
racional com relação a fins. (WABER, 1992).

Sobre isto o autor aponta que, a ação com relação a fins fundamental para compreender não somente
do capitalismo mas a modernidade como um todo, seja na esfera das instituições sociais, seja nas
relações sociais. O que Weber (1992) categoriza como um "fim", define o cálculo de interesses,
perdas e ganhos a que está mediada toda relação humana no contexto moderno. Sobre isso, Ianni
(1991) afirma que trata-se de uma aproximação teórico metodológica de “compreensão intencional
das ações individuais”. Efetivamente, nenhuma ação é puramente racional com relação a fins,
entretanto pode predominantemente ser influenciada por ela, o que se vê na típica tradição de classes,
no qual, uma ação racional com relação a valores (no caso um ideal de classe), é trocada por uma
ação racional com relação a fins (no caso um interesse individual). Segundo o cientista, a própria
forma de dominação moderna se legitima por meio da racionalidade, quando por exemplo, o chefe de
Estado tem sua legitimidade fundada numa ordem legal, a exerce por meio de corpo de técnicos, um
quadro racional, se utilizando de métodos administrativos racionalmente incorporados (WABER,
2016). Nesse sentido a vulnerabilidade aos caprichos de um monarca dá lugar a ordem legal e
burocrática que limitam a forma de uso do poder. Não obstante, Weber não retira (na totalidade) o
carisma e a tradição como meios de acender ao poder na modernidade, mas mesmo esses precisaram
se submeter a legalidade para serem considerados legítimos.

Outra categoria que Weber propõe-se a problematizar, é sobre os determinantes que interferem na
ciência, esta, também se submete a racionalidade e o ideal de objetividade deve ser seguido pelo
sociólogo, este por conseguinte, não deve se ater, ao que é “bom”, “correto” ou “bonito”, sendo essa
capacidade julgadora algo inerente as disciplinas doutrinadoras, como a estética, a ética e o direito.
Para ele, o sociólogo não deveria portanto fazer o juízo de valor da ação social, mas o juízo de fato.
Weber postula na "neutralidade axiológica" a característica da Ciência Social Moderna, excluindo
dela então o engajamento. O autor não afirma com isto que exista a possibilidade de uma
neutralidade cientifica, antes quer reiterar que a colocação de valores do homem numa dada ação, do
ponto de vista cientifico gera problemas epistemológicos, para ele, uma ciência empírica e analítica
deve enveredar no sentido de conhecer e não “valorar”. Isto pode ficar mais elucidativo no seguinte
trecho.

[...]Juízo de valor não deveriam ser extraídos de maneira nenhuma da análise
científica, devido ao fato de derivarem em última instancia, de determinados
ideais e de por isso terem origens ‘subjetivas’[...] Uma ciência empírica não
deve ensinar a ninguém o que deve fazer- em certas circunstancias o que quer
fazer. É verdade que, no setor das nossas atividades cientificas,
continuadamente são introduzidos elementos de cosmovisão pessoal, bem
como na argumentação cientifica. Eles sempre causam problemas, fazendo
com que nós atribuamos pesos diferentes na elaboração de simples relações
causais entre fatos, na medida em que o resultado aumenta ou diminui a
possibilidade de realização de nossas ideias pessoais.(WABER, 2016, p.214).

Não caberia ao cientista social definir o que deve mudar ou não na sociedade, mas sim perceber as
causas e desdobramentos possíveis de cada fator. É por isso que Weber define a importância dos
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“tipos ideais” de categoriais sociais. Este tipo ideal deve englobar características básicas de um
determinado objeto estudado, que podem ser visualizadas universalmente neste objeto, essas
características formam o conceito “puro” do objeto e assim eles podem ser estudados de forma
objetiva, garantindo a “neutralidade axiológica”. O cientista deve ser capaz de definir um tipo puro
visualizado por qualquer outro estudioso ao observar um determinado objeto, e assim tratá-lo
conceitualmente. Logo, a eleição das características que compõem um tipo ideal não podem ser
criadas a partir dos valores pessoais do pesquisador, antes, deve ser algo a que qualquer um pode
observar.

Pode-se afirmar, que a centralidade que a racionalidade teve na compreensão de Weber sobre a
sociedade moderna impacta fortemente em seu ideal de objetividade, e o influencia em igual medida
a procurar os fins das ações sociais tipicamente modernas.

Isto fica em maior evidência quando o autor analisa a transição da visão protestante do trabalho,
fundamentalmente uma ação racional com relação a valores, no qual, os protestantes visualizam o
trabalho como um “dom” a ser exercido com maestria para Deus e para a sociedade, para uma visão
do trabalho como um fim em si mesmo, uma ação racional com relação a fins, onde o homem
trabalha unicamente pelo ganho financeiro do mesmo.

Em todo o trabalho de Weber, seja analisando o capitalismo ou a cultura, o autor aposta no processo
de transformação do mundo social como uma passagem do “encanto para o desencanto”; da vida
“valorada pelos valores para a vida” para a vida “valorada pelos fins”. (WABER, 1998).

2.2 Émile Durkheim e o Fato Social

Se Weber estava interessado em compreender quais condições favoráveis permitiram a formação do
mundo moderno, apontando a racionalização como o motor da mudança, Durkheim (1995) estava
preocupado em como essas profundas mudanças poderiam afetar a ordem social. Para este autor, a
questão a ser posta é que a transição das sociedades tradicionais para as sociedade modernas poderia
gerar desagregação social e caos político e institucional (DURKHEIM,1995). As raízes dessa
preocupação transitam em torno da enorme diferenciação que esse novo mundo apresentava em
relação as sociedades tradicionais. Estas gozavam de estabilidade e homogeneidade já as sociedades
modernas eram dinâmicas e heterogenias.

Durkheim (1995) identificava nas sociedades tradicionais um tipo de solidariedade social, a que
chamou de mecânica, garantida pela semelhança de pensamentos. Dessa forma a idiossincrasia do
homem medieval era em média semelhante (haviam poucas variações de pessoa para pessoa. havia
homogeneidade religiosa, alto grau de parentesco entre as pessoas, estilos de vestimenta engessados
e padrões de comportamento semelhantes) a vida parecia seguir “uma regra única”; é neste sentido
que Durkheim denominou de “consciência coletiva” esta relação, que seria maior que a “consciência
individual”.

A consciência coletiva é o ponto de intersecção entre as consciências, já a consciência individual
seria o que estivesse fora do primeiro conjunto. As sociedades modernas com sua pluralidade de
costumes e pensamentos, inverte o diagrama de Durkheim, fazendo as consciência individuais
maiores que as consciências coletivas.

O conjunto de crenças e de sentimentos comuns a média dos membros de
uma mesma sociedade forma um sistema determinado que têm sua vida
própria; pode-se chamá-lo de consciência coletiva ou comum. Sem dúvida,
ela não tem por substrato um único órgão; ela é, por definição, difusa em toda
a extensão da sociedade; mas não tem menos caracteres específicos que a
tornem uma realidade distinta. Com efeito, ela independe das condições
particulares em que se encontram os indivíduos; estes passam e ela
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permanece. (DURKHEIM,1995, p. 50)

Ora, se as pessoas não podem mais estar agregadas pela consciência comum uma vez que o
individualismo é o valor fundamental da modernidade, o que garantiria que a sociedade
permanecesse coesa, como se definiria a solidariedade social no mundo moderno? Quando Durkheim
escreve "Da divisão do trabalho social" (1995), estuda e sinaliza que a modernidade representa a
diferenciação de todos os indivíduos desde sua ocupação na divisão social do trabalho até a suas
crenças morais. Dessa forma, não é estranho que o autor defina o objeto da sociologia como o
comportamento humano coercitivo, externo e anterior. Este agir denominado “fato social”, explica
como os padrões sociais se reproduzem e por conseguinte, como a sociedade mantém-se coesa,
representa :

[...]uma ordem de fatos que apresenta características muito especiais:
consistem em maneiras de pensar, agir e de sentir exterior ao individuo,
dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõem. Por
conseguinte não poderiam se confundir com os fenômenos orgânicos, pois
consistem em representações e ações; nem com fenômenos psíquicos que não
existem senão na consciência individual e por meio dela. Constituem, pois
uma espécie nova e é a eles que deve ser dada e reservada a qualificação de
sociais. (DURKHEIM, 1995, p.48).

A anterioridade do fato social é fundamental neste conceito, Durkheim demonstra com isso que a
ordem social é estabelecida na escala do tempo, o individuo nasce num mundo construído e
pré-ordenado, daí em diante os mecanismos de socialização (família, religião, escola etc..) ensinam a
como viver em sociedade. No tocante a exterioridade, o autor aponta que os padrões sociais
independem da subjetividade, são de fato objetivos dados independente do individuo, mas antes
construídos socialmente. A coercitividade é o fator fundamental, o fato social é obrigatório e
qualquer tentativa de agir diferente irá despertar sanções, essas, podem ser morais ou jurídicas e
implicam a forma como o individuo é tratado pelos demais e em alguns casos o cerceamento da
liberdade ou o uso da violência institucional. O fato social por assim dizer mantém a sociedade
agregada. Mas não somente isso, como ele é objetivo (externo e anterior) pode ser estudado e tratado
como uma "coisa", essa palavra usada por Durkheim formata todo o seu método.

Tratar o fato social como coisa é dar-lhe o devido afastamento, com isso o autor liga a sociologia ao
método das ciências naturais e o pensa/aplica numa configuração positivista. O cientista social para
ele, deveria então afastar-se de suas pré-noções e ter uma perspectiva explicativa do seu objeto de
forma completamente neutra. Devidamente afastado do seu objeto, o sociólogo deve encontrar suas
funções sociais, ou seja, sua funcionalidade dentro do sistema, deveria também estudar como sua
morfologia, classificado então morfologicamente e fisiologicamente, o sociólogo poderia por meio
da estatística visualizar o fato social em sua extensão. Por exemplo, a questão da agregação das
sociedades modernas, Durkheim demonstra como a divisão social do trabalho, enquanto fato social,
coercitivo nas sociedades capitalistas, faz com que as pessoas mesmo diferenciadas aceitem viver
sob esta ordem social. A divisão do trabalho provoca dependência mútua entre os indivíduos que
passam cada vez mais a depender do conhecimento e da técnica do outro para sobreviver, como
também daquele que emprega para que possa usar o seu conhecimento e sua técnica. Essa
dependência cria o que o autor irá chamar de solidariedade orgânica, um tipo de coesão social muito
mais eficaz que a solidariedade mecânica das sociedades tradicionais, uma vez que a segunda
depende das afinidades entre os indivíduos.

Dessa forma, a divisão social do trabalho é coercitiva, é exterior e anterior aos indivíduos, tem a
função de agregar os indivíduos em uma sociedade cada vez mais diferenciadora e individualista,
assim método e teoria se encaixam, mais que isso, o método deriva da questão fundamental que
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Durkheim vislumbrou, ao olhar para o fenômeno de modernização do mundo ocidental.

2.3 Karl Marx, Teoria Social e Sociedade Burguesa.

Para compreender a sociedade burguesa, de acordo com Marx, era necessário desnudá-la e
conhecê-la em sua essência a partir da aparência dos fenômenos. Por certo, a aparência é o ponto de
partida, mas de forma alguma o estudo da sociedade deve a ela limitar-se. O grande diferencial do
método que o autor utilizou para compreender esta sociedade tipicamente moderna, é que demonstra
o fundamento ontológico das leis que a regem e as problemáticas sociais dela oriundas, busca captar
a sua essência. Método e teoria andam juntos, a partir deles, se conhece o processo de criação e
transformação da natureza pelo homem, é por meio do método materialista histórico dialético que é
possível conhecer os determinantes que incidem na gênese do ser social[3].

Em “Contribuição à crítica da Economia Política”, Engels realizou no prefácio alguns apontamentos
sobre a proposta de Marx, ao afirmar uma breve estrutura de elementos que foram fundamentais na
construção da teoria social marxiana e seu método. Partindo de categorias concretas Marx aborda a
moldura da sociabilidade burguesa (seu objeto principal de estudo). Sua crítica inicia na negação
uma filosofia expressiva sobre economia da Alemanha e isso ocorre pois o desenvolvimento das
forças produtivas ou capitalismo não haviam chegado a um avanço substancial. Assim economia
política de Marx trata-se de uma síntese sistemática do conjunto da ciência econômica, esta crítica
baseia-se também da superficialidade das escolas hegelianas estritamente idealistas que partiam da
crítica ao materialismo especulativo de Feuerbach, da vulgaridade da filosofia de Wolff. No
desenvolvimento de sua filosofia, Engels afirma que Marx rompeu com a dialética especulativa de
abstrata e idealista de Hegel e das categorias metafisicas que dominavam o pensamento. Um
elemento ineliminável desta crítica, era o caminho lógico e histórico com que Marx tratou de
desenvolver sua filosofia. Este caminho tem fundamento no direito de Hegel que afirma que o Estado
era a ideia determinante na sociedade civil, Marx entretanto, afirma que na verdade, as relações
(concretas) determinavam a sociedade civil, é que geram a ideia de estado, anulando o positivismo
jurídico da filosofia de Hegel[4].

Tonet e Lessa (2010, p. 42) sinalizam que o método marxiano será a síntese da base material das
ideias:

[...] o materialismo histórico-dialético descoberto por Marx ao estudar a
sociedade capitalista, caracteriza-se por conceber o mundo dos homens como
a síntese da prévia-ideação com a realidade material, típica e elementarmente
por meio do trabalho. As dimensões ideal e material dos atos humanos são
integradas, possibilitando tanto reconhecera importância das ideias para a
história quanto a sua impotência quando não encontram as condições
históricas necessárias para que sejam traduzidas em prática (para que sejam
objetivadas) por atos humanos concretos. O materialismo histórico-dialético,
portanto, é a superação histórica tanto do idealismo quanto do materialismo
mecanicista. Ele possibilita compreender a base material das ideias e, ao
mesmo tempo, a força material das ideias na reprodução social.

No posfácio da mesma obra fica compreensivo o porquê Engels afirma que diante da busca de Marx
por categorias concretas (a despeito do que vinha sendo desenvolvido) sua análise da sociabilidade
burguesa iniciará pela mercadoria (em referência a sua obra de maior folego, O Capital), sendo a
base para a compreensão de toda teoria social.

Analisando categorias concretas como classes (no casso classe trabalhadora e burguesa) é elucidativa
a afirmação: “[...] A Economia Política não se trata de coisas, mas de relações entre pessoas, e em
ultima instância, entre classes, apesar de essas relações estarem sempre unidas a coisas e aparecerem
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como coisas [...]” (ENGELS,1992, p.244). Isto demonstra a perspectiva marxiana de que o
fundamento da modernidade tem pano de fundo o modo de produção capitalista, é observado sob o
panorama das relações de classe e mais especificamente na divisão social do trabalho.A proposta de
Marx era essencialmente apreender seu objeto para transforma-lo[5] (aqui falamos da sociedade
burguesa), com base em sua dinâmica própria, fundamentado no materialismo histórico e dialético.
Se para Hegel o material era fruto da consciência, Marx, ao compreender o trabalho como fonte
primária da reprodução humana, demonstrou que na verdade, a prioridade ontológica da sociedade é
do mundo material, e este pode ser evidenciado a partir da relação do homem com a natureza, daí,
emerge a consciência. Para o autor, o objeto independe do sujeito para existir, o objeto de pesquisa
não depende do pesquisador para ser, pois já está materializado no plano real.

O desenvolvimento da teoria social dele deu-se neste contexto, ele apreende, segundo Netto (2009),
que a teoria é o movimento do real estudado[6]. Para Marx teoria e método estão vinculados e
“alimentam-se” mutualmente. A teoria é a representação do movimento do objeto, no qual, o sujeito
que pesquisa pode sistematizar suas ideias e concepções do seu objeto que advém da realidade, é a
expressão da captura da essência do objeto estudado; tal essência só poderá ser capturada a partir de
um método de pesquisa que possibilite o desvelamento e observação total do estudo. O objeto de
estudo existe, movimenta-se independente do sujeito que a pesquisa, o desafio de estuda-lo no
entanto, se dá pois não é externo ao pesquisador, no caso de Marx que estudou a sociedade burguesa,
estava inserido nela. É por esse motivo que Marx não escreveu nada unicamente voltado para seu
método, pois ele está em completa sintonia com sua teoria. A abordagem sobre as formulações
teórico-metodológicas que Marx desenvolveu e gerou o método materialista histórico e dialético,
ocorre sobretudo na mudança de orientação teórica de Marx, quando deixa a filosofia (já discutido
acima) e dedica-se a economia política.

Marx desenvolve sua teoria e método a partir de sucessivas aproximações com a sociedade burguesa.
O método “nasce” a partir da desconstrução de formulações e categorias abstratas desenvolvidas por
teóricos do seu tempo. Sobre o método, Netto (2009) afirma que não se trata de um conjunto de
regras que aplicam-se para a descoberta ou pesquisa de um determinado objeto, antes o método
representa a posição de quem pesquisa com seu objeto, tendo a potencialidade de extrair variadas
determinações; o método representa a constante descoberta do objeto- quanto mais se estuda mais
questionamentos surgem. Teoria e método em Marx não se separam, pois neles estão constituídas
toda a complexidade de três categorias basilares no pensamento marxiano: totalidade, contradição e
mediação, Netto defende que articulando estas três categorias Marx descobriu um caminho
metodológico que lhe conferiu potencialidade para a construção de sua teoria. Na verdade, quando se
trata de teoria social, o pesquisador está inserido na malha de fenômenos tanto quanto o objeto que
estuda. Por isso o método não oferecia/oferece uma lei, mas a partir dos dados objetivos e materiais,
apresentou/ apresenta uma tendência histórica. Como se vê em Alves (2014, p. 4), Marx, ao
desenvolver sua teoria social, vivenciava o momento histórico de emersão da modernidade isto
implica diretamente na “escolha” do seu objeto de estudo:

[...] a teoria social de Marx também é uma expressão da razão moderna.
Marx, no desenrolar da sua produção teórica e, sobretudo em O capital, se
utiliza da dialética e faz uma crítica interna à Economia Política Clássica,
obrigando que as categorias dessa ciência desmanchem as contradições em
que estavam encerrados os seus conceitos, e assim, nos fornece a dinâmica do
modo de produção capitalista, noutras palavras, nos fornece a lógica do
capital.

Essa forma de compreender os fenômenos sociais é que explica o fato de Marx nunca ter se prestado
a desenvolver algo específico sobre o método, a sua preocupação é utilizar o método. Paschoal
(2008, p. 3), referenciado em Netto e Ianni, explicita que a análise do social, deve levar em “[...]
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consideração três pilares indissociáveis: o método dialético, a teoria do valor trabalho e a perspectiva
da revolução”.

O método “avança” na medida em que verifica a dinâmica do real, capturando os elementos
necessários à sua compreensão, não existem nele definições estanques, já que progride do abstrato ao
concreto pensado.

3. Algumas Considerações

A demonstração dos principais elementos de elaboração teórica e desenvolvimento metodológico dos
autores supracitados, é de fundamental importância na contemporaneidade. Pode-se então afirmar
que a modernidade representa o pano de fundo das reflexões destes autores, sendo a unidade temática
deles. O diálogo se estabelece, pois estudam as consequências do processo de modernização -embora
tenham muitas diferenças teórico metodológicas, “unem-se” como a base fundamental das Ciências
Sociais e por isso os três são ponto de partida de qualquer pesquisador que pretende engajar-se na
“odisseia” de compreensão do processo histórico desencadeado pelos acontecimentos que ocorreram
na transição da Idade Média para a modernidade (a exemplo Revolução Industrial, Revolução
Americana e Francesa).

Ainda assim, sabe-se que há uma acalorada discussão no âmbito da sociologia sobre qual momento
estes autores “vivenciam” no que se refere a sua potencialidade de subsidiar a interpretação para as
atuais transformações sociais, sobretudo quando se questiona o (se há um) “novo objeto” da
sociologia (IANNI,1991). Ora, se no momento de “pós-modernidade” o destaque é a análise
individualizante e não mais holística, parece assertivo que estes autores junto a suas elaborações
estão em desuso. Entretanto, defende-se neste espaço, que na verdade suas teorias sociais, foram e
são amplamente importantes no campo das Ciências Sociais. (Aqui não se advoga por um ecletismo
teórico-metodológico, antes, pretende-se demonstrar que independente do paradigma que um
cientista social adote, necessariamente terá de “beber” em um destes autores). Alguns elementos
podem auxiliar esta afirmação.

Primeiro, Marx, Waber e Durkheim são a base de paradigmas que subsidiam várias teorias
contemporâneas e portanto afirmar que caducaram é o mesmo que sinalizar que o conteúdo
sociológico, é raso e de cientificidade questionável, já que, (supostamente) não existe base
consolidada. Segundo, estas teorias não só são importantes, como bastante atuais, pois é por meio
delas que se visualiza de maneira complexa o cenário de transição das sociedades pre -modernas,
materializadas por formulações de homens do seu tempo (em que pese todas as influências, culturais,
econômicas, sociais que isto representa). Em terceiro lugar a percepção do real tendo como
direcionamento a dimensão holística coloca em evidência um panorama muito mais profundo e
abrangente dos sujeitos sociais e da sociedade que constituem/constroem a multiplicidade dos
fenômenos sociais em absoluto invalidam as obras destes autores, pois elas representam a
diversificação do atual momento histórico. O momento, não pode ser compreendido fora do tempo e
espaço (que eles já delimitaram), isto não invalida que novas análises possam ser acrescidas a seus
métodos/teorias. Defende-se que mesmo diante da complexidade da obra destes autores, reparo,
observações, questionamentos, complementos, reparos, devem ser tecidos. O que não se deve perder
de vista é que a natureza destas obras chama a dinâmica constante do objeto, não apresentando
concepções que se fecham nelas mesmas e imputam uma ruptura no processo de conhecimento, na
verdade desafiam os novos pesquisadores a desbravar (a partir deles) novos horizontes nas Ciências
Sociais.

Reitera-se que as concepções desenvolvidas pelos clássicos são a base fundamental para a
compreensão do real. Se é fato que a sociologia imprime desde sua gênese uma sociologia dela
mesma (IANNI,1991), estes autores representam a vanguarda de maior fôlego sobre a sociedade
moderna. Apesar de discordância téorico-metodologicas entre eles, há de se preservar suas
contribuições para a estruturação cientifica social e avançar no sentido de desnudar as novas
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configurações societárias a luz de suas teorias. Ademais, não houve um vácuo histórico entre as
novas configurações do real e o processo de modernização estudado pelos clássicos, na verdade, as
transformações contemporâneas aparecem numa continuidade histórica da sociedade moderna.

O capitalismo atual, o multiculturalismo, as novas formas de luta democrática e o embate teórico
sobre o sujeito e as estruturas sociais que os envolve, necessitam da análise diacrônica e da base que
Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim forneceram, quando revelaram as raízes da sociedade
modernas e seus desdobramentos sob suas diferentes perspectivas.
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[2] Sobre a racionalização em Max Waber, o autor Jürgen Habermas trata o que Max Waber
pretendeu no desenvolvimento desta teoria : “[...]O que Max Weber descreveu do ponto de vista da
racionalização não foi apenas a profanação da cultura ocidental, mas, sobretudo, o desenvolvimento
das sociedades modernas. As novas estruturas sociais são caracterizadas pela diferenciação daqueles
dois sistemas, funcionalmente interligados, que se cristalizaram em torno dos núcleos organizadores
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formas de vida tradicionais, que no início da modernidade se diferenciaram principalmente em
função das corporações de ofício. (HABERMAS, 2002, p.4)
[3]“[...] No pensamento de Marx emanam, se irradiam todos os feixes da reconstrução do movimento
real. O homem é um ser determinado por duas dimensões constitutivas: é um ser que faz, opera,
modifica, transforma e realiza. A primeira determinação do homem é o seu caráter prático, os
homens só pensam quando interferem, quando fazem. Esse operar, esse transformar, esse modificar
não é um processo individual, se dá na intercorrência direta e indireta de vários sujeitos. O
instrumento central nestas relações é a linguagem, uma construção social. Nessa praticidade e
sociabilidade o homem é um ser que se objetiva. A objetivação é a condição sem a qual este ser
prático e social inexiste. Um elemento que possibilita essa comunicação é a universalidade, uma
interação entre os homens, que permite ir além da singularidade. Através de uma atividade muito
específica, uma atividade de intercâmbio com a natureza, tem-se o ser orgânico. Através dessas
características orgânicas, este ser, através do processo de trabalho, cria uma nova modalidade do ser,
o ser social. (PASCHOAL, 2008, p. 2)”.
[4] Essa revisão crítica a filosofia do direito de Hegel se fez necessária devido a importância de
compreender que as ações tem sua realização na existência material, daí a inversão a dialética de
Hegel. É elucidado esse pressuposto na observação da sociologia de Marx que isso irá fundamentar a
ideia de estrutura e superestrutura.
[5] Compreensão desta categoria em VÁZQUEZ, A. S. Filosofia da práxis. 4.ed. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1990.
[6] Diferente do materialismo mecanicista de Feurbach, que percebia o material como pura
manifestação do real, sem apreender um conjunto de mediações e o papel da atividade do homem,
Marx compreendeu o trabalho como categoria fundante do homem e a prioridade ontológica do
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mundo objetivo. Isto não significa que ele tenha negado o papel da consciência, ao contrário, é da
relação sujeito-objeto que os homens se produzem e reproduzem socialmente. Para Tonet e Lessa
(2010, p. 42) “Nesse preciso sentido, o materialismo histórico-dialético concebe o mundo dos
homens como a síntese de prévia-ideação e matéria natural. Nem apenas ideia, nem só matéria, mas
uma síntese entre as duas, tipicamente realizada no e pelo trabalho, que origina uma nova forma de
ser: o mundo dos homens”.
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