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Os Clássico da Sociologia:                                   
uma análise dos conceitos de                               

alienação, anomia e racionalização                              
em Marx, Durkheim e Weber                               

 

Antonio Cavalcante de Almeida 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo dos principais conceitos da teoria sociológica, 

sobretudo dos conceitos de alienação em Karl Marx, de anomia 

social em Émile Durkheim e de racionalização em Max Weber têm 

uma importância fundamental para compreensão dos fenômenos 

sociais em sociedade. Esses conceitos são, de certa forma, os que 

mais aparecem na literatura sociológica atual. 

A linha dita marxista, apropriou-se, para explicar a questão 

do conceito de trabalho alienado, particularmente, dos textos de 

juventude de Karl Marx, como, por exemplo, dos Manuscritos 

Econômicos Filosóficos. Sobre esta obra, especificamente, From 

(1979) contribuiu como principal interlocutor na discussão do 

conceito de alienação e de homem na visão marxista. 
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Giddens (1990), por sua vez, foi outro intelectual que 

contribuiu no sentido de entender as aproximações e afinidades 

possíveis entre os três principais teóricos do pensamento sociológico. 

As interpretações do sociólogo britânico foram de fundamental 

importância para romper com a visão estereotipada e proselitista de 

que não há nada em comum nos clássicos da teoria sociológica, que 

se possa imaginar e comparar tanto filosoficamente quanto 

sociologicamente. 

Em Giddens, a questão da divisão social do trabalho, 

exposta pelas duas primeiras escolas (marxista e durkheimiana), 

apresenta aparentemente semelhanças/contrastes no que se refere 

à crítica e à análise do processo de aviltamento do trabalhador, no 

seu processo de trabalho. A alienação, conforme Giddens (1990), é 

vista por Karl Marx e por Émile Durkheim como sendo uma 

conseqüência, também provocada pelas máquinas e fábricas. Porém, 

as divergências aparecem na medida em que, para Émile Durkheim, 

essa exploração pode ser corrigida e melhor adequada a uma 

condição de intensificação da solidariedade orgânica. 

Em contrapartida, o distanciamento entre o pensamento 

durkheimiano e o marxiano se assevera na medida em que o 

pensador alemão defende a total ruptura com qualquer ordem 

burguesa existente. Na visão marxiana esse processo se explica pela 

revolução proletária, que é o momento mais significativo de 

construção de uma sociedade nova, onde nem o capital e nem o 

trabalho sejam condições de opressão e subjugação do homem. 
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Finalmente, apresenta-se a contribuição de Max Weber 

para explicar uma terceira postura de ver os processos sociais. Esse 

pensador fala do modelo de racionalização do mundo moderno, a 

saber, do desencantamento do mundo por parte da ciência em sua 

sociologia compreensiva. Nesse sentido, Weber (1979) entende a 

racionalização como o caminho que orienta a sociedade para o mais 

alto grau de instrumentalização e burocratização, onde a ética e os 

valores são determinados pelos fins últimos. 

 

2 ALIENAÇÃO E ANOMIA NA DIVISÃO SOCIAL DO 

 TRABALHO: O CASO DE MARX E DURKHEIM 

 

Antes de tudo, analisa-se dentro da sociologia marxista, 

principalmente o conceito de alienação que na teoria de marxista, se 

constituiu como um dos principais pontos estranguladores da análise 

e interpretação do modo de produção burguês. 

O método de análise marxiano apresenta, no seu cerne, a 

questão da alienação do trabalhador (estranhamento) no regime 

vigente de produção. Por isso, no que diz respeito à riqueza 

produzida pelo operário, Marx (1963, p. 159) sustenta que “o 

trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz.” 

Isso pode evidenciar que, quanto mais volume de riqueza o 

trabalhador produz para o capitalista, mais miserável e alienado ele 
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se torna em relação ao volume da produção e conseqüentemente, 

menos realizado no trabalho. 

Nesse sentido, vale ressaltar que, numa passagem dos 

Manuscritos Econômicos Filosóficos, Marx (1963, p. 159) assegura 

que “o objeto produzido pelo trabalhador, seu produto, se lhe opõe 

como ser estranho, como um poder independente do produtor.” 

Portanto, o homem, na condição de sujeito alienado no seu processo 

de trabalho, por exemplo, no espaço da fábrica, não consegue se 

reconhecer enquanto fabricante de objetos, ou melhor, enquanto 

produtor de trabalho social. 

Segundo From (1979, p. 50), o conceito de alienação em 

Marx significa que “o homem não se vivencia como agente ativo de 

seu controle sobre o mundo, mas que o mundo (natureza, os outros, 

e ele mesmo) permanece alheio ou estranho a ele.” Nesse 

entendimento, o homem se encontra totalmente alheio ao mundo 

vivido, fora de si mesmo, isto é, objetificado.  

Contudo, o operário, no processo de estranhamento, não 

consegue abstrair a natureza do seu trabalho, como se não 

pertencesse à sua natureza. Ele se vê como sujeito passivo, não 

como agente ativo, receptor, muito embora na sua jornada diária 

manuseia uma engrenagem, máquina, que lhe impõe ritmo 

repetitivo de trabalho, diferentemente dos ofícios manuais, mas que, 

sem sua força de trabalho, aquela não funcionaria, não produziria 

sozinha. 

Conforme From (1979, p. 53): 



 

 

 

46 
 

O produto do trabalho é trabalho humano incorporado em um 
objeto e transformado em coisa material; esse produto é uma 
objetificação do trabalho humano. O trabalho humano é 
alienado porque trabalhar deixou de fazer parte da natureza do 
trabalhador e, conseqüentemente, ele não se realiza no 
trabalho, mas nega-se a si mesmo, tem uma impressão de 
sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolve livremente 
suas energias mentais e físicas, mas fica fisicamente exaurido e 
mentalmente aviltado. 

 

No livro Manuscritos Econômicos Filosóficos, Marx (1963) 

vai considerar dois aspectos ou momentos de alienação da atividade 

prática humana, no processo do trabalho a seguir: o primeiro diz 

respeito à relação do trabalhador ao produto do seu trabalho, que 

aparece como um objeto estranho para o trabalhador, e, por sua 

vez, o domina; o segundo está relacionado com o ato da produção 

dentro do próprio processo do trabalho. Portanto, para o primeiro 

ato, imagina-se uma situação de operários numa empresa de 

automóveis e, particularmente, na linha de montagem. Todos os dias 

eles produzem milhares de carros para o consumo interno e externo 

de milhões de pessoas (obra dos operários), muito embora esses 

objetos produzidos se apresentem como algo estranho e 

independente a essa classe, ou seja, como se não fosse fruto de seu 

próprio trabalho - práxis. Para o segundo ato, pode-se dizer que o 

processo ocorre quando o trabalhador se aliena no ato da atividade 

do seu trabalho, isto é, quando ele no dia-a-dia opera movimentos 

mecânicos em ritmo e atividade acelerada, como alguma coisa 

estranha, que não lhe pertence, atividade como sofrimento 

(passividade), força como impotência, a criação como emasculação 

etc. Nessa passagem, reside a crítica marxiana ao processo de 
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alienação sócio-político do trabalhador enquanto classe social, ou 

quer dizer, não existe consciência de classista. 

Na mesma obra, o autor de O Capital, descreve que 

  

a superação da base, propriedade privada, (condição de 
alienação e exploração do homem) com regulamentação 
comunista da produção (que determina a destruição da relação 
alienada entre os homens e seus próprios produtos), o poder 
da relação entre oferta e a procura dissolve-se no nada. (MARX 
apud FROM, 1979, p. 51-52). 

 

Conforme Giddens (1990, p. 307), a constituição de uma 

sociedade sem classe levaria à abolição da divisão social do trabalho, 

portanto, do trabalho alienado. Parafraseando Marx, ele assinala que 

“a divisão do trabalho não é senão a forma alienada da atividade 

humana”. Desse modo, a superação da divisão social do trabalho 

levaria, de um ponto de vista marxiano, inevitavelmente, à 

destruição da relação de trabalho alienado no interior do sistema 

capitalista. 

From (1979) afirma que é preciso compreender que Marx 

não primava somente pela libertação da classe operária, mas visava 

toda à emancipação do ser humano (ente-espécie), através do 

retorno da atividade não-alienada. Para exemplificar, na obra 

Ideologia Alemã, Marx narra esse momento de encontro do homem 

consigo mesmo quando diz: 
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Com efeito, desde o instante em que o trabalho começa a ser 
distribuído, cada um dispõe de uma esfera de atividade 
exclusiva e determinada, que lhe é imposta e da qual não pode 
sair; o homem é caçador, pescador, pastor ou crítico, e aí deve 
permanecer se não quiser perder seus meios de vida – ao 
passo que na sociedade comunista, onde cada um não tem 
uma esfera de atividade exclusiva, mas pode aperfeiçoar-se no 
ramo que lhe apraz, a sociedade regula a produção geral, 
dando-me assim a possibilidade de hoje fazer tal coisa, amanhã 
outra, caçar pela manhã, pescar à tarde, criar animais ao 
anoitecer, criticar após o jantar, segundo meu desejo, sem 
jamais tornar-me caçador, pescador, pastor ou crítico. (MARX; 
ENGELS, 1999, p. 47). 

 

Marx e Engels (1999) definem bem a idéia de retorno do 

sujeito para si mesmo, reintegrando novamente a sua essência e a 

natureza, quando fazem a seguinte afirmação milhões de proletários 

ou de comunistas pensam de modo inteiramente diferente e 

provarão isto no devido tempo, quando puserem seu ser em 

harmonia com sua essência de uma maneira prática, através de uma 

revolução. 

A partir do instante em que a classe operária tomar 

consciência de que o fruto de seu trabalho é expropriado pelos 

capitalistas lutará, numa perspectiva marxista, pela libertação. O 

antagonismo entre o capital e o trabalho é a condição necessária 

para existência da exploração de uma classe sobre outra. Do ponto 

de vista de Ianni (1985, p. 23), no momento em que a classe 

operária “descobre que é ela que produz o capital, ao produzir mais-

valia, o proletariado começa a libertar-se da denominação burguesa. 

Esse é o primeiro momento no processo de realização de sua 

hegemonia.” 
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Enquanto a visão marxiana nega radicalmente a divisão 

do trabalho na sociedade capitalista, o qual leva o indivíduo a seu 

estado mais brutal de negação de si mesmo e de sua atividade 

geradora de riquezas, Durkheim vai compreender a divisão do 

trabalho como necessária para a integração e a cooperação entre os 

indivíduos. Giddens (1990) afirma que Durkheim orienta-se por uma 

perspectiva diferente de Marx. Segundo ele, a visão durkheimiana 

“interpreta o progresso do trabalho em termos das conseqüências 

integradoras da especialização, e não em termos da constituição de 

sistemas de classes.” (GIDDENS, 1990, p. 307). A análise de 

Durkheim não parte da ruptura da sociedade por um processo 

revolucionário, que leva a sociedade a um regime socialista dos 

meios de produção. Ao contrário, para Durkheim o importante era 

fazer com que a sociedade caminhasse para a integração e a coesão 

social entre os indivíduos, de modo que tornasse o ser humano mais 

completo, auto-suficiente e parte de um todo. Nesse sentido, 

Durkheim (1988, p. 97) assegura que “se a divisão do trabalho não 

produz a solidariedade é que as relações dos órgãos não são 

regulamentadas, é que elas estão num estado de anomia.” 

Conforme o pensamento do sociólogo francês, o significado 

de anomia pode ser entendido como a quebra das regras que regem 

uma sociedade, uma coletividade de indivíduos. Assim, uma 

sociedade não poderia funcionar sem regras estabelecidas para o 

todo social. A quebra das regras é entendida pelo pensador francês 

como um estado de anomia. Portanto, o fim último de toda 
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sociedade humana é a manutenção da coesão e da solidariedade 

social.  

No entanto, numa nação em que o código de regras é 

coeso, integrado e incorporado pelo coletivo, certamente, a quebra 

dele é mais difícil. Durkheim (1988, p. 98), assim, afirma: 

 

Visto que um corpo de regras é a forma definida que, com o 
tempo, assumem as relações que se estabelecem 
espontaneamente entre as funções sociais, pode-se dizer a 
priori que o estado de anomia é impossível sempre que os 
órgãos solidários estejam em contato bastante e suficiente 
prolongado. Com efeito, sendo contíguos, eles são facilmente 
advertidos em quaisquer circunstâncias da necessidade que 
têm uns dos outros e adquirem por conseqüência um 
sentimento vivo e contínuo de sua mutua dependência. [...] 
Enfim, porque as menores reações podem ser mutuamente 
sentidas, as regras assim formadas trazem a sua marca, isto é, 
prevêem e determinam até no detalhe as condições de 
equilíbrio. 

 

Giddens (1990) explica que Durkheim chega a reconhecer 

o caráter alienante do processo de trabalho moderno, no qual o 

operário repete os mesmos movimentos que o leva a uma 

superexploração de suas energias e esgotamento de suas 

capacidades físicas. Porém, ao contrário de Marx, Durkheim aposta 

na idéia de reorganização e no aprimoramento moral da sociedade. 

Segundo Giddens (1990, p. 302), o sociólogo francês  

 

propõe, no entanto, como meio de reduzir ou eliminar essa 
desumanização do trabalhador, uma consolidação moral da 
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especialização na divisão do trabalho, enquanto Marx 
deposita a sua esperança numa alteração radical da divisão do 
trabalho.  

 

Durkheim, numa de suas obras máximas do pensamento 

sociológico, Divisão do Trabalho Social (1893), aproxima-se em 

alguns aspectos da análise materialista do pensador revolucionário 

alemão. Essa passagem está evidenciando, conforme Giddens 

(1990), quando se faz preleção do avanço e do progresso da ciência 

moderna, da fábrica e da maquinaria que trouxe para o homem uma 

rotina extremamente angustiante. Os operários, todos os dias, 

repetem os mesmos movimentos com uma regularidade invariável e 

sem entendê-los. Quanto a esse entendimento, existe certamente 

uma aproximação intelectual (embora se supõe não involuntário) 

entre os dois estudiosos da sociedade capitalista. 

Entretanto, o questionamento de Durkheim sobre a relação 

capital e trabalho não vai além de uma reparação da anormalidade 

no processo, que poderá ser corrigida e ajustada com a retomada da 

solidariedade orgânica; para Marx, no entanto, poderá ser 

compreendida com a alteração radical da divisão social do trabalho, 

no caso, uma revolução proletária.  

Giddens (1990) chama atenção para a crítica de Max 

Weber à visão marxiana, sobretudo no que diz respeito à construção 

de uma nova sociedade socialista por métodos revolucionários. A 

leitura de Weber sobre a sociedade é bastante plural e causal 

(pluricausalidade), pois, como diz Aron (apud WEBER, 1989, p. 473), 
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uma filosofia do tipo marxista é falsa porque é 
incompreensível com a realidade, com a natureza da ciência e 
da existência humana. Toda ciência histórica e social 
representa um ponto de vista parcial; é incapaz de prever o 
futuro, pois este não é pré-determinado. 

 

Nesse ensaio trazemos a contribuição de Weber para a 

compreensão e interpretação da sociedade moderna até então vista 

por ângulos macro-sociológicos. Ao contrário dos teóricos principais 

da sociologia estrutural (que dão ênfase à sociedade e às 

estruturas), Weber procura o sentido da sociologia na ação social 

dos indivíduos. 

 

3 SOCIEDADE E (DES)ENCANTAMENTO DO MUNDO MODERNO 

  

Uma das características do mundo moderno é o elevado 

processo de racionalização e de especialização da ciência. Essa 

leitura pode ser encontrada no livro Ciência e Política: duas vocações 

(1905), do próprio Weber. Nessa belíssima obra, o autor considera 

que a ciência é uma vocação organizada em disciplinas a serviço do 

auto-conhecimento e conhecimento de fatos inter-relacionados. A 

racionalização científica está intrinsecamente ligada e articulada 

entre si ao longo e no decorrer da história humana. Weber defendeu 

que todo o processo de evolução da ciência ocorrido até hoje não é 

obra do acaso e muito menos dos deuses, mas da própria ação 

humana. 
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De acordo com Weber (1979), o destino do nosso tempo 

é caracterizado pela racionalização e intelectualização e, acima de 

tudo, pelo “desencantamento do mundo”. Como bem afirma Aron 

(1990), a ciência, na perspectiva weberiana, é entendida dentro de 

um aspecto do processo de racionalização característico da 

sociedade ocidental moderna. Nesse sentido, o mundo moderno se 

diferencia dos demais por características que somente a 

modernidade pôde usufruir no decorrer do tempo, que foi uma alta 

capacidade do desenvolvimento técnico e da especialização. 

Para Aron (1990) a ciência, pensada por Weber, 

apresentava dois pressupostos fundamentais para o alcance de sua 

validação científica. O primeiro significa que a ciência moderna se 

caracteriza pelo não-acabamento, notadamente, porque o 

conhecimento científico não é inesgotável, isto é, para a visão 

weberiana o conhecimento científico é um processo que nunca 

chegará a seu fim. O segundo se refere à objetividade do 

conhecimento, como sendo um requisito indispensável para qualquer 

cientista que procure obter um conhecimento verdadeiro e válido 

universalmente. 

Por considerar a objetividade e a validade universal do 

conhecimento, no âmbito do processo de produção científico, é que 

a crítica ao pensamento weberiano se aplica, exatamente na 

aproximação, com um dos princípios do positivismo, sobretudo de 

Durkheim. Tanto Weber quanto Durkheim achavam que o 

pesquisador social deveria adotar uma atitude de neutralidade frente 

aos fenômenos observados. Vale dizer que, para o pensador alemão, 
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a total isenção era um tanto impossível nas ciências sociais, muito 

embora a pretensão do investigador fosse sempre buscar a 

objetividade científica. 

Weber (1989) assegura que a objetividade, tal qual 

defendida pelos positivistas, é quase impossível nas ciências sociais, 

já que os fenômenos observados pelos cientistas sociais são 

permeados de valores, quer seja social, moral ou cultural. Assim 

sendo, Weber procura escapar do laivo dos críticos que o aponta 

como sendo um continuador da corrente positivista. Nesse sentido, 

trata de criar um método, não com igual rigor dos positivistas 

clássicos, mas atento para as pré-noções. Portanto, a isenção do 

cientista se faz em alto grau no acabamento final da investigação, do 

que no encetar dela, porque, nesta ocasião, o cientista não escapa 

dos valores. 

Nesse sentido, Weber (apud GIDDENS, 1990, p. 312) 

afirma que: 

 
No mundo moderno capitalista ocidental, a racionalização 
progrediu em determinadas esferas numa direção inédita, 
atingindo nelas um grau nunca até igualado. Uma dessas 
esferas é a da expansão da ciência, fenômeno que se reveste 
de um significado básico: não só completa o processo de 
‘desencantamento’, como ainda torna possível a aplicação 
progressiva da tecnologia racional à produção. 

 

Como o próprio Weber chama a atenção, hoje não é mais 

preciso recorrer a meios mágicos para dominar ou implorar aos 

espíritos, como se fazia na antiguidade. Atualmente, o papel 
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desempenhado pela ciência chegará a um avanço sem 

precedentes, jamais visto antes, isto é, totalmente desvinculado das 

questões extraterrenas, metafísicas etc. Significa dizer, portanto, que 

não há forças misteriosas incalculáveis, mas, que se pode, em 

princípio, dominar todas as coisas pelo cálculo racional. A ciência, do 

tipo weberiana, acaba, podemos dizer assim, com o processo de 

intelectualização e racionalização, impondo a técnica como a 

condição necessária para validade científica. Conforme salienta Aron 

(1990 p. 466):  

 

a ciência positiva e racional valorizada por Max Weber faz parte 
do processo histórico de racionalização, e apresenta duas 
características que comandam o significado e o alcance da 
verdade científica. Estes dois traços específicos são o não-
acabamento essencial e a objetividade. 

 

 O método histórico-dialético combate a concepção 

positivista quando aceita, como única fonte segura, a neutralidade e 

a objetividade, uma vez que ela está desvinculada de valores, 

crenças e, portanto, próxima da verdade científica. A ciência do tipo 

marxista não vê “desencantamento do mundo” e muito menos 

progresso para a maioria, porque ela está a servir a ideologia 

dominante. Ela é o produto de uma época e sua existência reforça a 

condição e manutenção de uma classe social dominante. 

 Nesse entendimento, ainda considerando o ponto de 

vista de Aron (1990, p. 473), Weber diria que  
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nenhuma ciência poderá dizer aos homens como devem 
viver, ou ensinar as sociedades como devem se organizar. 
Nenhuma ciência poderá indicar à humanidade qual é o seu 
futuro. A primeira negação o opõe a Durkheim, a segunda a 
Marx. 

 

 Enfim, nessa passagem está expressa a crítica 

radical de Weber a qualquer modelo científico que procure indicar à 

humanidade qual o melhor ou pior modelo de sociedade devemos 

seguir. Para esse autor, não se trata de prever as condições e 

procurar modificá-las radicalmente, mas, de compreender e explicar 

as causas para não incorrer na imposição total e irrestrita de valores 

morais. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste ensaio procurou elucidar alguns pontos 

que convergem e divergem na análise dos três principais clássicos da 

sociologia moderna. O estudo procurou demonstrar a contribuição 

importante do conceito de alienação em Marx para compreensão da 

exploração capitalista. Este aporte marxiano, conforme Chauí (2001), 

tem permitido nas ciências sociais uma grande reflexão e debate em 

relação às categorias quer seja no campo da economia (alienação 

econômica), da política (alienação política) ou do social (alienação 

social). 
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Nesse sentido, a alienação no julgamento marxista expõe 

o mistério (fetichismo) da objetificação da natureza humana por 

parte do sistema capitalista. Portanto, entender como se desenvolve 

o processo de alienação é atingir o segredo da exploração capitalista 

e que, por conseqüência, levará ao processo de desalienação do 

sujeito. Desse modo, para a teoria marxista o fim do trabalho 

alienado eliminaria a exploração burguesa e o homem se 

reencontraria naturalmente consigo e com o trabalho. 

Entretanto, a visão durkheimiana, sobre o processo de 

aviltamento e alienação do trabalhador (diversamente do marxismo), 

está relacionada diretamente a uma desarmonia das relações sociais 

no sistema capitalista. Nesse caso, a rompimento da ordem tem a 

ver com a falta de solidariedade e coesão social e não, 

necessariamente, com a lógica da exploração e espoliação do modo 

burguês de dominação. Nesse sentido, a posição sustentada pelo 

sociólogo francês para o equilíbrio da sociedade tem a ver com o 

restabelecimento dos valores morais entre os indivíduos desta. 

Enfim, Weber, na análise do sistema capitalista, procura 

compreender e explicar suas manifestações que são, no seu 

entendimento, multicausais e pluricausais. Ele sustenta que o mundo 

moderno é muito mais complexo do que se pode imaginar e não 

pode ser entendido de forma monocausal e linear. Aqui, certamente, 

a crítica weberiana é dirigida ao materialismo histórico-dialético que 

atribui grande valor às categorias econômicas e políticas no processo 

de entendimento e de desenvolvimento da história. 
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