Filosofia / Sociologia
Surgimento da Sociologia
Resumo
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. Como seu próprio nome nos indica, o propósito do pensamento iluminista era iluminar a
realidade, trazer a luz. No entanto, que luz era essa? A luz da razão. 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. Para o bem ou para o mal, o fim do absolutismo
representou o início de uma nova era na história da política, na qual esta passou a se ver cada vez mais
separada da religião e na qual se tornou predominante acreditar que o fundamento da autoridade do Estado
está na vontade do povo.
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. Assim, naturalmente, não apenas a produção se tornou muito maior e mais
rápida, como a própria tecnologia passou a ter uma evolução muito mais intensa, que acompanhamos até
hoje. 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 antes 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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Exercícios
1.

Leia o texto a seguir:
Enquanto resposta intelectual à “crise social” de seu tempo, os primeiros sociólogos irão revalorizar
determinadas instituições que, segundo eles, desempenham papéis fundamentais na integração e na
coesão da vida social. A jovem ciência assumia como tarefa intelectual repensar o problema da ordem
social, enfatizando a importância de instituições como a autoridade, a família, a hierarquia social e
destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade.
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 30.

Com base nele, o surgimento da sociologia foi motivado pelas transformações das relações sociais
ocorridas na sociedade europeia, nos séculos XVIII e XIX, contribuindo para
a)

o aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial.

b)

a organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e
Comte.

c)

a elaboração de um conceito de sociologia incluindo os fenômenos mentais como tema de
reflexão e investigação.

d)

a criação da corrente positivista, que propôs uma transformação da sociedade com base na
reforma intelectual plena do ser humano.

e)

o surgimento de uma “física social” preocupada com a construção de uma teoria social, separada
das ideias de ordem e desenvolvimento como chave para o conhecimento da realidade.
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2.

O objeto de estudo da Sociologia é caracterizado como a compreensão do ser humano nas suas
relações sociais. No entanto, na história da sociologia, cada pensador elaborou uma maneira particular
de investigar os fenômenos sociais. A seguir, encontram-se imagens dos principais teóricos da
Sociologia

(1)

(2)

(3)

Karl Marx

Émile Durkhein

Max Weber

(1818-1883)

(1858-1917)

(1846-1920)

Sobre o objeto de estudo elaborado por esses teóricos, é CORRETO afirmar que
a)

o primeiro teórico entende a sociedade como um conjunto de relações de poder, controladas por
luta entre classes sociais diferentes, caracterizando o objeto de estudo da Sociologia como fatos
sociais.

b)

o sociólogo da imagem 2 entende a Sociologia como uma ciência preocupada em entender as
relações humanas significativas, ou seja, algum tipo de sentido entre as várias ações sociais.

c)

as classes sociais são o objeto de estudo do sociólogo apresentado na imagem 2 que entende a
sociedade como um grupo de indivíduos, ocupando uma mesma posição nas relações de
produção.

d)

o terceiro teórico elaborou o objeto de estudo da Sociologia, visando compreender as relações
sociais com base no modo de agir, pensar e sentir, exterior ao indivíduo e dotado de um poder
coercitivo.

e)

a ação social é um conceito-chave utilizado pelo teórico apresentado na imagem 3. Esse conceito
se refere à ação que, quanto ao sentido visado pelo indivíduo, tem como referência o
comportamento de outros, orientando-se por estes em seu curso.
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3.

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 diferese 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.

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.
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5.

Leia o texto a seguir:
[...] grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século
XVIII – e que se estenderam no século XIX – só foram superadas pelas grandes transformações do
final do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que denominamos
Revolução Industrial,

marcaram

profundamente

a

organização

social,

alterando-a

por

completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras, que
perduram até os dias atuais.
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004. p. 124.

Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de
relações sociais complexas. Nesse sentido, a sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas
relações, explicando suas origens e consequências. Sobre o surgimento da sociologia e das mudanças
históricas apontadas no texto, assinale a alternativa correta.
a)

A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da
população rural por meio do aumento de empregos.

b)

A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas
pelas revoluções do século XVIII.

c)

A sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais, que surgiram com a Revolução
Industrial.

d)

O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre
exame da realidade.

e)

As atividades rurais do período histórico, tratado no texto, foram o objeto de estudo que deu
origem à sociologia como ciência.
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6.

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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7.

Leia os textos 1 e 2.
TEXTO I
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 II
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)

8.

Buscou explicação para o surgimento da sociedade feudal.

Sobre o surgimento da Sociologia e suas proposições acerca da explicação do mundo social, pode-se
afirmar:
a)

a Sociologia é uma manifestação do pensamento moderno e uma forma de conhecimento do
mundo social, cujas explicações são fundadas nas descobertas das ciências naturais e físicas, por
pressupor uma unidade entre sociedade e natureza e rejeitar o uso de leis gerais no conhecimento.

b)

os pensadores fundadores da Sociologia concentraram seus esforços em interesses políticos e,
portanto, práticos, face aos objetivos de contribuir para as transformações sociais e para a
consolidação de uma nova ordem social diversa das sociedades feudal e capitalista.

c)

a desagregação da sociedade feudal e a consolidação da sociedade capitalista, com o
consequente processo de industrialização e urbanização em países da Europa, contribuíram para
o surgimento da Sociologia como forma de conhecimento das sociedades em extinção.

d)

a Sociologia surgiu no século XIX, vinculada à sociedade moderna, no contexto das
transformações econômicas e sociais e no bojo das mudanças nas formas de pensamento,
influenciadas pelas revoluções burguesas do século, bem como pelos ideais iluministas.
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9.

Uma série de mudanças políticas e econômicas ocorreu na Europa, a partir do fim da Idade Média. O
quadro “A liberdade guiando o povo” (1830), de Eugène Delacroix, alude a um dos mais importantes
acontecimentos decorrentes desse período na história europeia, a Revolução Francesa.
Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da Sociologia, é correto afirmar:
a)

O desenvolvimento da indústria se opunha à formação do processo de instalação da sociedade
moderna.

b)

A credibilidade da vida social, nas cidades, passa a ser buscada na coerência dos textos sagrados
e na adoração religiosa.

c)

A vida religiosa foi adquirindo cada vez mais importância, o que fez com que a história do cotidiano
fosse concebida por um olhar sagrado.

d)

A arte renascentista, ao apresentar a forte ligação entre Deus e os homens, expressou as
transformações sociais de forma contundente.

e)

O desenvolvimento tecnológico e a nova postura do homem ocidental decorrentes das
transformações desse período histórico propiciaram o interesse pelo entendimento da vida social.

10. Marque a alternativa que corresponde a um dos antecedentes intelectuais da Sociologia.
a)

A crença na capacidade de a razão apreender a dinâmica do mundo material.

b)

A valorização crescente dos princípios de autoridade, notadamente da Igreja Católica.

c)

A descrença nas forças da modernidade, principalmente na ideia de progresso.

d)

O fortalecimento da especulação metafísica como procedimento científico.
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Gabarito
1.

D
A sociologia surge em um contexto de crise das sociedades europeias, advindo das Revoluções Industrial
e Francesa. A primeira muda a forma de produção, com a transformação de sociedades rurais em
sociedades urbanas. A segunda muda os padrões de poder e organização política, passando-se de um
contexto político de poder na mão da nobreza tradicional para um centrado na burguesia nascente. O
positivismo teve um importante papel na construção teórica da sociologia, ao propor a organização da
vida social por um viés científico-racional, tendente ao progresso e a ordem.

2.

E
Durkheim, Weber e Marx são considerados os pensadores cujo trabalho levou ao estabelecimento da
sociologia como ciência, pois de seus estudos formou-se o arcabouço teórico necessário ao
desenvolvimento dela. A alternativa A está incorreta porque refere-se a Marx (luta de classes)
misturando-o com Durkheim (fatos sociais). A alternativa B está incorreta porque refere-se a Weber
(relações sociais) associando-o com a foto de Durkheim. A alternativa C está incorreta porque refere-se
ao pensamento de Marx (classes sociais), associando-o com a foto de Durkheim. A alternativa D está
incorreta porque associa o pensamento de Durkheim (coerção coletiva) à foto de Weber. A alternativa
correta é a E.

3.

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.

4.

D
A alternativa “D” é a correta. 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
Com as mudanças sociais oriundas das mudanças políticas e tecnológicas do século XVIII, chegou-se a
um período de instabilidade social, o que levou ao surgimento da sociologia.

6.

B
As Revoluções Industrial e Francesa criaram grandes transformações sociais, em curto período de
tempo, trazendo vários problemas no âmbito do convívio social. A sociologia surge para investigar estes
problemas e propor soluções.

7.

B
A sociologia utilizou-se das correntes de pensamento positivista, socialista e funcionalista em seu
desenvolvimento.
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8.

D
Essa questão da Universidade Federal de Uberlândia é excelente para verificarmos nosso conhecimento
do contexto histórico de surgimento da sociologia. A única opção que representa perfeitamente esse
contexto, como sabemos, é a letra D, apontando a influência que a Revolução Francesa, o Iluminismo e
a Revolução Industrial tiveram na constituição dessa ciência. Todas as outras opções têm pegadinhas.
A letra A, por exemplo, para induzir o aluno a erro, se utiliza da influência da física na formação da
sociologia. O problema, entre outras coisas, é que ela diz que a sociologia pressupõe uma unidade entre
natureza e sociedade. Isso não faz sentido algum. Se alguém procura criar uma ciência específica da
sociedade, diferente das ciências naturais, é justamente porque acredita que natureza e sociedade são
diferentes. A letra B, por sua vez, faz pegadinha com o fato de que as mudanças sociais do século XVIII
influenciaram os primeiros sociólogos. O problema é que esses pensadores não queriam acima de tudo
realizar ou promover essas mudanças, mas sim compreendê-las. Seu objetivo não era prático, mas
teórico. Por fim, a letra C também faz referência ao papel que a nova ordem social, industrial e capitalista,
teve na formação da sociologia. Seu erro, porém, está em dizer que o foco dos primeiros sociólogos era
compreender sociedades em extinção. Não. Pelo contrário, seu objetivo imediato era entender
justamente aquela sociedade em que viviam.

9.

E
O mundo, ao final do século XVIII e início do século XIX, encontrava-se em profundo processo de
transformação, não uma transformação de regime político ou de dominação religiosa, uma grande
mudança de mentalidade das pessoas acontecia com o advento da Revolução Industrial e principalmente
com a Revolução Francesa.

10. A
O antecedente intelectual do surgimento da sociologia é o iluminismo, que vai defender que a razão deve
coordenar as ações humanas.
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