
PENSADORES CLASSICOS
DA SOCIOLOGIA: Karl Marx

Quem foi?

Karl Marx (1818-1883) foi um 
filósofo, economista, historiador, 
sociólogo, teórico político, 
jornalista, e revolucionário socialista 
alemão. Marx é considerado o mais 
crítico entre os pensadores clássicos 
da sociologia, e até hoje é visto 
como a principal referência ao 
estudo da sociedade capitalista.
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Principais contribuições
Karl Marx realiza uma crítica ontológica ao modo de produção 
capitalista, mediante a qual revela a natureza das contradições da 
existência humana sob bases do trabalho alienado. 
 
Ele defende que “Não é a consciência dos homens que determina seu 
ser, mas, pelo contrário, seu ser social é que determina sua 
consciência.'' (Karl Marx)

Marx propõe uma teoria REVOLUCIONÁRIA vinculada à prática social:

A teoria social que surgiu da inspiração marxista não se limitou a ligar 
política, filosofia e economia. Ela deu um passo a mais, ao estabelecer uma 
ligação entre teoria e prática, ciência e interesse de classe. O problema da 
verdade não era para eles uma simples questão teórica, distante da 
realidade, uma vez que é no terreno da prática que se deve demonstrar a 
verdade da teoria. O conhecimento da realidade social deve se converter 
em um instrumento político, capaz de orientar os grupos e as classes 
sociais para a transformação da sociedade. (MARTINS, 1994, p. 30-31).
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Ao contrário do positivismo, na perspectiva marxiana, a função da sociologia não é 
a de solucionar os problemas sociais, visando restabelecer o "bom funcionamento 
da sociedade", mas sim de contribuir para realizar mudanças radicais na sociedade. 
 
A crítica marxiana apresenta-se como uma expressão da luta de classes, vinculada 
aos interesses da classe explorada (trabalhadores/operários), sendo sua 
preocupação oferecer os conhecimentos e a prática social necessários à promoção 
de mudanças na estrutura da sociedade burguesa, ou seja, mudanças na forma 
como os seres humanos se organizam para produzir a existência social na 
sociedade capitalista.
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CONCEITOS-CHAVES
: • Materialismo histórico dialético: crítica 

ontológica
• Trabalho concreto X Trabalho abstrato
• Alienação
• Fetiche da mercadoria
• Luta de classes
• Divisão do trabalho
• Revolução proletária
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