
• HISTÓRICO DA SOCIOLOGIA
1. Desde a antiguidade filósofos descreviam as relações entre os 

homens e a constituição dos grupos humanos, as sociedades.

- Platão (429-341 a.C.): A sociedade ideal seria governada pelos 
sábios filósofos, A República.

- Aristóteles (384-322 a.C.): A ideia de que o homem é um ser 
social por natureza, constituindo um mito o homem isolado, A 
Política.

- Santo Agostinho (354-430 d.C.): na obra A cidade de Deus 
narra a organização da igreja na terra, identificada como a 
cidade espiritual de Deus que era e estava por vir. 

- Santo Tomás de Aquino (1226-1274): retoma Aristóteles e se 
interessa pela harmonia entre fé e razão, entre mundo 
espiritual e terreno.



2. Na Renascença aparecem obras paradigmáticas de filósofos 
sociais:

- Campanella (1568-1639): A cidade do sol...

- Thomas Morus (1478-1535): Utopia...

- Maquiavel (1469-1572): O príncipe...

- T. Hobbes (1588-1679): Leviatã...

- Locke (1632-1704): Ensaios sobre o entendimento humano...

- Descartes( 1596-1650):  Discurso do método...

3. O séc. XVIII:

- Montesquieu (1689-1775): O espírito das leis...

- Hume (1771-1776): Tratado sobre a natureza 
humana...(continuou o empirismo de Locke).

- J.J. Rousseau (1712-1778): Contrato social. "o homem nasce 
bom e a sociedade o corrompe".



4. O nome sociologia foi dado pelo filósofo francês
August Comte (1839). Sua teoria chamava
positivismo: derivada do cientificismo, poder
exclusivo da razão humana em conhecer a
realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais.

Formulou a chamada lei dos três estados:

(teológico, metafísico e científico) para
esclarecer o progresso da humanidade.

Criou a religião da humanidade e glorificou a
sociedade europeia do séc. XIX

Sociologia = socius (latim), logos(grego)



INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS CIÊNCIAS 
SOCIAIS

1. Preliminares:

Os fatos não se explicam por si mesmos, mas, precisam ser vistos 
dentro de uma estrutura mais ampla.

A ampliação da linguagem, a vinculação entre linguagem e 
mundo.

O papel científico e iconoclasta das Ciências Humanas e Sociais.

A logicidade da ciência: a) possibilitam a observação racional e 
controlam os fatos; b) permitem a interpretação e explicação dos 
fatos; c) contribuem para a verificação dos fenômenos, 
positivados pela experimentação e pela observação; d) 
fundamentam os princípios, leis. 



O interesse específico das Ciências Sociais está voltado para o 
homem em sociedade.

2. Classificação das Ciências Humanas e Sociais:

Antropologia cultural; Direito; Economia; Política; Psicologia 
Social; Administração... e

Sociologia: “ Estuda as interações sociais em todos os níveis de 
organização da vida.” (F. Fernandes)

O estudo da sociologia não se confunde com opiniões ou 
informações sobre esses fenômenos, mas, se constitui num 
estudo objetivo, rigorosamente efetuado segundo dados reais e 
concretos... Se difere portanto do senso comum.



• O campo de estudo das ciências sociais engloba de certa 
forma todos os outros, mas, mantendo-se singular na sua 
complexidade.



A CONJUNTURA DO APARECIMENTO DA SOCIOLOGIA:                                           
O MUNDO INDUSTRIAL DO SÉCULO XIX.

1. A indústria exigia a saída de casa; exigia um ‘contrato’ de trabalho com 
presença e produtividade. A mudança para perto das indústrias e de 
forma precária – urbanização. Surgem novas relações com o ‘tempo’, com 
as pessoas, com o anonimato. Reorganização  da produção. A divisão 
entre pobres e ricos se acentua... (descontentamento dos pobres).

... Surgem as explicações/soluções para a situação de oposição entre         
pobres x ricos (raça, clima, ação política, densidade populacional, tédio...):



1. Positivismo – As reformas podem melhorar a sociedade; a ciência 
organizará a sociedade e a vida humana; há predisposição humana para a 
‘coesão social’; a coesão social é da natureza da sociedade; surgem 
correntes científicas e políticas que propagam a ideia de que “no final 
teremos harmonia, cooperação, moral. Com o francês August Comte 
(1839) a propagação de que a humanidade evoluiu por estágios (teoria 
dos três estados: religioso, metafísico e científico) – a crença no ser 
humano. 

2. Historicismo - As mudanças só se darão por Revolução – Marx e Engels, o 
socialismo e o comunismo.


