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Sociologia 

 

Objetivo e História do Pensamento Sociológico 

Teoria 

 

Como, quando e por que a Sociologia surgiu? 

A sociologia surgiu na Europa no século XIX, a partir de uma intensa busca do homem em interpretar a 

sociedade contemporânea que passava por intensas mudanças sociais. Todas as transformações ocorridas 

no século XIX, foram herdeiras de importantes revoluções ocorridas no século anterior, a saber: o Iluminismo, 

a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Cada um desses fatores históricos representa a mudança de 

um campo da experiência humana. 

O Iluminismo, por exemplo, foi um movimento filosófico e representou a mudança no campo das ideias, da 

mentalidade. O projeto comum dos iluministas era racionalizar todos os aspectos da existência humana, do 

conhecimento à vida social, da política às práticas religiosas. 

Já a revolução francesa está mais relacionada com transformações políticas, certamente. Com efeito, o que 

os revolucionários promoveram não foi apenas uma mudança de governo, a passagem de um rei para outro. 

O que mudou foi a própria maneira como se enxergava o poder. Mais do que o ocupante de um cargo, foi o 

próprio modo de fazer política que se transformou.  

A revolução industrial foi o evento histórico mais importante do século XVIII europeu, a industrialização 

mudou radicalmente a economia e consolidou definitivamente o capitalismo como sistema econômico 

reinante. Pela primeira vez na história, a produção econômica deixava de ser manual, artesanal, passando a 

ser baseada no uso de máquinas. A própria organização social se modificou em função da indústria. Afinal, 

as fábricas funcionavam nas cidades e para lá se dirigiram em massa os trabalhadores, ocasionando um 

grande inchaço populacional. 

Em poucas décadas, a Europa mudou radicalmente suas ideias, seu modo de fazer política e sua vida 

econômica. Era uma sociedade completamente diferente daquela que existia anteriormente. Diante de um 

aparente caos tão generalizado, era natural que alguns homens procurassem construir uma ciência da 

sociedade. Sua pergunta era: “Afinal, o que está acontecendo aqui? O que houve com nossa sociedade?”. A 

sociologia surgiu no século XIX porque nunca uma sociedade havia passado por mudanças tão intensas. 

Essas mudanças exigiam uma explicação. Não à toa, alguns autores dizem que a sociologia é a “ciência da 

crise”. De fato, ela é filha da crise da sociedade europeia. 

Vale lembrar da importância que teve para o surgimento da Sociologia, já no século XIX, a corrente de 

pensamento criada por Augusto Comte (1798 - 1857) denominada de positivismo.  Em linhas gerais, essa 

corrente de pensamento defendia que a ciência era o único conhecimento útil a ser buscado pela humanidade, 

ou seja, que o caminho do progresso dependia necessariamente da aplicação da metodologia científica.  

Nesse sentido, os fenômenos sociais também deveriam ser analisados, segundo Comte, a partir dos métodos 

rigorosos da ciência.  Assim, teve surgimento a Sociologia com estudo científico acerca das sociedades. 
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Sociologia hoje 

É possível afirmar que muitas ciências com foco no estudo e na produção de conhecimento científico sobre 

a sociedade surgiram no período a que nos referimos, a Economia é um exemplo destas. No entanto. Dada a 

suas especificidades, objetos de estudo e metodologias, costumou-se agrupar dentro da nomenclatura 

Ciências Sociais a Antropologia, a Sociologia e a Ciência Política. Essa interação varia conforme sociedade, 

cultura e momento histórico. Na França, por exemplo, nas ciências sociais era comum articular pesquisas 

sociológicas e antropológicas (Durkheim contribuiu também para Antropologia). 

Na contemporaneidade a Sociologia é muito diferente do seu período de surgimento. Assumindo as 

limitações do estabelecimento de um conhecimento típico das ciências naturais, a sociologia desenvolveu 

seu próprio arcabouço teórico-metodológico e seus próprios critérios de validade científica. Entretanto, a 

Sociologia continua com a intenção de interpretar a realidade social, mesmo abandonando a noção de 

aperfeiçoamento, evolução e progresso social. 

Um dos principais elementos que a Sociologia estuda desde sempre são as instituições sociais. Elas são  

estruturas e organizações básicas que sustentam e organizam o funcionamento da vida coletiva. Essas 

estruturas são coercitivas, exercem pressão sobre os indivíduos e punem os desviantes. Isso ocorre através 

da autoridade moral desses organismos que são guardiões das regras e valores que regem a sociedade. Por 

serem históricas, ou seja, existirem antes dos indivíduos e continuarem existindo depois deles, essas 

instituições superam os indivíduos na sua formação e impacto social. As instituições serão responsáveis por 

moldar profundamente o ser humano. Dá-se o nome técnico de socialização a esse processo de integração 

do indivíduo na vida social, no qual o sujeito é profundamente moldado pelos padrões de funcionamento da 

sua sociedade. O processo de socialização não se dá rapidamente e de imediato, mas gradualmente e por 

etapas. Esse processo é responsabilidade das instituições sociais. 

Mesmo com instituições responsáveis pela manutenção social, é comum observar mudanças no interior da 

sociedade. Chamamos de mudança social uma alteração na ordem social. A mudança pode ser no tipo de 

organização social, em instituições que somem e outras que surgem, na moralidade, comportamentos e 

relações. Nós somos seres com adaptação muito elástica, nossas necessidades frequentemente estão em 

desencontro com a realidade a nossa volta e, por isso, produzimos ajustes. Assim nós produzimos 

transformações sociais. As inovações geradas pelo ser humano se impõem sobre ele, forçando o rompimento 

com as tradições. A instituição familiar no Brasil, por exemplo, é muito diferente da do início do séc. XIX. As 

mudanças sociais assim vão aos poucos se fixando, passando por períodos de estabilidade e formando novas 

tradições que serão futuramente substituídas. 
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Exercícios 

 

1. Considere o seguinte excerto: 

O estudo objetivo e sistemático da sociedade e dos comportamentos humanos é um desenvolvimento 

relativamente recente, cujos primórdios datam de fins do século XVIII. Um desenvolvimento-chave foi 

o uso da ciência para compreender o mundo – a ascensão de uma abordagem científica ocasionou 

uma mudança radical na perspectiva e na sua compreensão. Uma após a outra, as explicações 

tradicionais e baseadas na religião foram suplantadas por tentativas de conhecimento racionais e 

críticas. [...] O cenário que dá origem à sociologia foi a série de mudanças radicais introduzidas pelas 

"duas grandes revoluções" da Europa dos séculos XVIII e XIX. [...] A ruptura com os modos de vida 

tradicionais desafiou os pensadores a desenvolverem uma compreensão tanto do mundo social como 

do natural. Os pioneiros da sociologia foram apanhados pelos acontecimentos que cercaram essas 

revoluções e tentaram compreender sua emergência e consequências potenciais. 

(GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 27-28.) 

 

Quais são as revoluções a que Anthony Giddens faz referência? 

a) Revolução Russa e Revolução Chinesa. 

b) Revolução dos Cravos e Revolução Francesa. 

c) Revolução Industrial e Revolução Inglesa. 

d) Revolução Francesa e Revolução Industrial. 

e) Revolução Proletária e Revolução Comunista. 
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2. Leia os textos 1 e 2. 

 

Texto 1 

A sociologia nasce com a missão de oferecer condições aos homens para entender a sociedade em 

que vivem de maneira racional e questionadora. 

Disponível em: <http://dirleydossantos.blogspot.com.br/2010/10/condicoes-historicas-que- 

possibilitaram.html>. Adaptado. 

 

Texto 2 

Nos dias de hoje, as ciências sociais não são muito valorizadas, pois seus resultados não geram lucro 

rápido e fácil, e isso para o capitalismo de hoje é inaceitável. 

OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R. C. R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro:  

imperial Novo Milênio, 2007. p. 29. Adaptado. 

 

Embora a sociologia seja uma ciência social pouco valorizada no campo profissional, ela surgiu 

baseada na necessidade de o homem explicar o mundo e suas relações com outros homens e com 

outras sociedades em diferentes contextos. Acerca do surgimento da sociologia como ciência da 

sociedade, assinale a alternativa correta. 

 

a) Sofreu forte influência da Revolução Francesa e dos movimentos operários das mineradoras 

inglesas que transformaram a forma de ver as relações entre máquinas e humanos. 

b) Apareceu no cenário científico, a partir do século XIX, fundamentada nas correntes do pensamento 

positivista, socialista e funcionalista. 

c) Representava, para seu precursor Jean-Jacques Rousseau, uma ciência preocupada em analisar 

processos e estruturas sociais, que influenciam nas reformas das instituições. 

d) Fez do capitalismo o tema principal de estudo, utilizando seus recursos de cientificidade para 

justificar a exploração sociocultural desse sistema econômico. 

e) Buscou explicação para o surgimento da sociedade feudal. 

 

  



 
 

 

 

5 

Sociologia 

 

3. Observe as imagens a seguir: 

 

 

 

Disponível em: http://blogdoseagal.blogspot.com.br/2010/10/o-triunfo-da-ciencia-e-o-nascimento-da.html. 

 

Elas representam o momento histórico e os fatores que deram origem à sociologia como ciência da 

sociedade. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 

a) A violência e o desemprego são fatores posteriores ao surgimento da sociologia. 

b) A sociologia tinha como objetivo corrigir os problemas sociais causados pelas Revoluções 

Industrial e Francesa. 

c) A criação de máquinas que aceleravam a produção era considerada pela sociologia como um fator 

positivo, pois elas possibilitavam mais horas de descanso para o trabalhador. 

d) A Revolução Industrial é considerada pelos pensadores da época como um momento importante 

para se entender como a sociedade se tornou mais igualitária.  

e) As cidades se tornaram grandes centros industriais, oferecendo condições sociais igualitárias 

para toda a população, permitindo, com isso, a divisão das riquezas produzidas com a atividade 

industrial. 
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4. O autor considerado “pai” da sociologia, Augusto Comte, acreditava que a nova ciência das sociedades 

deveria igualar-se às demais ciências da natureza que se pautavam pelos fenômenos observáveis e 

mensuráveis para que assim fosse possível apreender as regras gerais que regem o mundo social do 

indivíduo. Essa perspectiva ideológica é chamada de: 

a) Iluminismo. 

b) Darwinismo. 

c) Dadaísmo. 

d) Positivismo. 

e) Futurismo 

 

 

5. A sociologia surgiu para suprir a necessidade de se entender os fenômenos sociais e as regras 

fundamentais pelas quais se baseiam nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-

se da ideia original, na medida em que: 

a) entende-se que as sociedades são como organismos vivos, com leis de funcionamento 

estabelecidas e imutáveis. 

b) é amplamente aceito que as diferenças raciais determinam características do convívio do sujeito, 

uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. 

c) entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo 

possível traçar leis gerais que justifiquem ou expliquem, em termos absolutos, todas as formas de 

interação humana no mundo social. 

d) deixou de ser uma área do conhecimento válida, uma vez que não é possível estudar uma 

sociedade em razão da enorme quantidade de diferenças entre os sujeitos que a compõem. 

e) Incorporou novos aspectos teórico-metodológicos, sem abandonar, porém, os princípios 

norteadores de sua fundação 
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Gabarito 
 

1. D 

Giddens faz referência à Revolução Francesa e à Revolução Industrial, pois ambas foram paradigmáticas 

nas mudanças das estruturas da sociedade da época. Apesar de ambas serem revoluções burguesas, 

essas mudanças deram origem ao estudo da sociedade, a sociologia, rompendo com as crenças 

anteriores e agora sendo necessário desenvolver novos estudos para compreensão social. 

 

2. B 

A sociologia utilizou-se das correntes de pensamento positivista, socialista e funcionalista em seu 

desenvolvimento. 

 

3. B 

As Revoluções Industrial e Francesa criaram grandes transformações sociais, em curto período, trazendo 

vários problemas no âmbito do convívio social. A sociologia surge para investigar estes problemas e 

propor soluções. 

 

4. D 

Augusto Comte foi um dos principais autores do positivismo, que entendia que o verdadeiro 

conhecimento só era construído por meio da experimentação sensível do objeto de estudo. A utilização 

do método científico de mensuração, experimentação e observação tinha por finalidade estabelecer leis 

e regras fundamentais para o funcionamento dos fenômenos observados. 

 

5. C 

A alternativa “C” é a correta. A sociologia contemporânea perdeu seu intuito de buscar leis e regras gerais 

para explicar os fenômenos sociais que estuda. Na busca pelo entendimento, a sociologia volta-se para 

a observação de casos individuais ou em grande escala para entender as possíveis motivações e 

consequências do fenômeno. 

 


