


KEURELENE SOCIOLOGIA 01 ... /2020

Conteúdos:
- O que sociologia? 
- O que é verdade? 

- OBJETIVO da aula:
- Entender o comportamento das pessoas enquanto participantes da

sociedade é fundamental. Pois uma das primeiras aprendizagens que
o aluno obtém é a de que todas as ações individuais são determinadas
pelas imposições sociais.
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•O processo de construção do conhecimento humano e formação do

pensamento sociológico;

•Formação das ciências sociais e o surgimento da sociologia como ciência;

•Sociologia e ciência: uma discussão no contexto do capitalismo

contemporâneo.
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CONTEXTO HISTÓRICO: As Revoluções do século XVIII

1750 Revolução 
Industrial

Mudança na 
Estrutura 

Econômica

1789 Revolução 
Francesa

Mudança na 
Estrutura 
Política



• A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações
econômico-sociais que começou na Inglaterra no século XVIII e se
espalhou por grande parte da Europa, América do Norte e Ásia durante
todo o século XIX e início do século XX.

• Foi o processo histórico que levou à substituição das ferramentas pelas
máquinas, da energia humana pela energia mecânica e do modo de
produção doméstico pelo sistema fabril.
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•DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO:

•Formação da classe operária;

•Exploração do proletariado (“capitalismo selvagem”)

•Exploração do trabalho infantil e do trabalho feminino;

-Sem legislação trabalhista.

❖Trabalho “robotizado”.
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VÍDEO: Charlie Chaplin Tempos Modernos - Legendado 
Português

https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ&t=26s

https://www.google.com/INDUSTRIAL

https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ&t=26s


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

CORRENTE 
SOCIOLÓGICA
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A) A consolidação do modelo econômico baseado na indústria
conduziu a uma grande concentração da população no ambiente
urbano, o qual acabou se constituindo em laboratório para o
trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas
que essa nova realidade social gerava.
B) A migração de grandes contingentes populacionais do campo
para as cidades gerou uma série de problemas modernos, que
passaram a demandar investigações visando à sua resolução ou
minimização.

(UEM - 2011) - Sobre a relação entre a revolução industrial e o surgimento
da sociologia como ciência, assinale o que for correto.
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C) Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados
pela revolução industrial compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os
efeitos do desenvolvimento econômico baseado no modelo capitalista.

D) Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos
operários nas fábricas, foram tema de pesquisa dos precursores da sociologia e
continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade.

E) A necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e
indústrias do século XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais,
para atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão mais eficientes e
produtivos.
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➢Explique o contexto histórico que possibilitou o surgimento da
sociologia enquanto ciência humana.

Obs: Utilize seu livro didático para responder a questão.

Abraço e até a próxima aula =) 
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Compreensão e explicação da realidade social:
- QUATRO MOTIVOS PARA ESTUDAR SOCIOLOGIA 

https://www.google.com/search?q=SOCIOLOGIA+MAFALDA


