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Revolução 
Industrial

Revolução 
Francesa

Mudança na 
Estrutura 

Econômica

Mudança na 
Estrutura 
Política
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A produção agrícola destinada ao
abastecimento de matérias primas

fluxo migratório para as cidades industriais,

expulsão dos camponeses, 

Inchaço urbano, miséria, mendicância, 
prostituição, alcoolismo, promiscuidade, 
epidemias, 

Desagregação 

da sociedade feudal

consolidação da 

sociedade capitalista,

com mudanças na

ordem tecnológica,

econômica e social,

com um novo modo

de produção e novas

relações de produção
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Conseqüências:

o aparecimento de uma nova 
camada social, o operariado, 

a consciência de classe,

a formação de associações e 
sindicatos, 

o enriquecimento da burguesia.
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novas relações de poder

democracia

liberdade, igualdade, fraternidade.

cidadania,  

poder político à burguesia,

Destruição dos fundamentos 
da sociedade feudal.

Significou o fim do 
sistema absolutista e 

dos privilégios da 
nobreza 

Estabeleceu as bases 
de uma sociedade 

burguesa e 
capitalista
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Consequências

das revoluções do

Século XVIII

Desordens 
sociais

Crises 
Sociais

Utilizar o 
método das 

ciências 
naturais

Os fenômenos 
sociais podem 

ser 
classificados e 

medidos

POSITIVISMO
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Positivismo é um conceito que possui distintos significados, englobando
tanto perspectivas filosóficas e científicas do século XIX quanto outras do
século XX.

Desde o seu início, com Augusto Comte (1798-1857) na primeira metade do
século XIX, até o presente século XXI, o sentido da palavra mudou
radicalmente, incorporando diferentes sentidos, muitos deles opostos ou
contraditórios entre si.

POSITIVISMO
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Nesse sentido, há correntes de outras disciplinas que se
consideram "positivistas" sem guardar nenhuma relação com a
obra de Comte.

Exemplos paradigmáticos disso são o Positivismo Jurídico, do
austríaco Hans Kelsen, e o Positivismo Lógico de Rudolph Carnap,
e seus associados.

POSITIVISMO
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Em Sociologia, o Positivismo surgiu como desenvolvimento do Iluminismo,
das crises social e moral do fim da Idade Média e do nascimento da sociedade
industrial - processos que tiveram como grande marco a Revolução Francesa
(1789-1799).

Em linhas gerais, ele propõe à existência humana valores completamente
humanos, afastando radicalmente a teologia e a metafísica (embora
incorporando-as em uma filosofia da história). Assim, o Positivismo associa uma
interpretação das ciências e uma classificação do conhecimento a uma ética
humana radical
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CIENTIFICISMO

Crença no poder 
dominante e absoluto da 

razão em conhecer a 
realidade e traduzi-la sob a 

forma de leis científicas

POSITIVISMO
A primeira forma de 
pensamento social
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Justificativa ideológica da superioridade 
cultural européia  e da sua expansão 

colonialista sobre os continentes africano 
e asiatico.
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APLICAÇÃO DO MÉTODO DAS CIÊNCIAS NATURAIS 

AO ESTUDO DOS FENÔMENOS SOCIAIS 

POSITIVISMO
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As idéias básicas do Positivismo:

1. a sociedade é regulada por leis semelhantes às da 

natureza, isto é, leis invariáveis e independentes da 

vontade humana. Daí deve haver na sociedade uma 

ordem natural. 
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2. os métodos e procedimentos para conhecer 

a sociedade são exatamente os mesmos que 

são utilizados para conhecer a natureza.

As idéias básicas do Positivismo:
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