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Origens da Sociologia

A Sociologia é uma forma de saber científico originada no século XIX. Como qualquer
ciência, ela não é fruto do mero acaso, mas responde as necessidades dos homens de seu
tempo. Portanto, a Sociologia tem também as suas causas históricas e sociais. Compreender
o  contexto  no  qual  a  Sociologia  nasceu  é  fator  fundamental  para  se  entender  as  suas
características atuais.

 Claro que do ponto de vista histórico-social, inúmeros fatores poderiam ser apontados
como marcantes para o surgimento dessa ciência. No entanto, três acontecimentos costumam
ser destacados como fundamentais para este processo, pois eles afetaram diretamente as
bases sociais da convivência humana.

O primeiro acontecimento é de ordem econômica. O século XIX sofreu uma das mais
intensas, rápidas e profundas transformações sociais que a história já presenciou: a revolução
industrial.  O  surgimento  das  máquinas  alterava  completamente  as  formas  de  interação
humana, aumentando a produtividade e instaurando novas classes sociais: a burguesia e o
proletariado.  Junto  com  as  mudanças  econômicas  vinham  à  migração,  a  urbanização,  a
proletarização,  novas  formas  de  pobreza  e  uma  série  de  outros  fenômenos  sociais
radicalmente novos.

Mas, antes disto, no século XVIII, a Europa já tinha passado por um profundo abalo, com
a  Revolução  Francesa  de  1789.  A  Revolução  Francesa  foi  um  fenômeno  da  maior
importância.  A  queda  da  monarquia  e  a  progressiva  instauração  do  sufrágio  eleitoral
democrático, os direitos do homem e as noções de liberdade, fraternidade e igualdade foram
um tremendo terremoto nas tradições políticas da Europa, pois trazia novos ideais políticos e
inaugurava novas formas de organização do poder. Trata-se, portanto, de um acontecimento
de ordem política.

Junto com a Revolução Francesa consagrava-se uma nova forma de pensar e entender
filosoficamente o mundo: o Iluminismo, que foi, antes de tudo, um movimento intelectual que
tinha como objetivo entender e organizar o mundo a partir da razão. Para os filósofos como
Voltaire,  Rousseau  e  outros,  a  razão  era  a  luz  que  sepultaria  as  trevas,  representadas,
sobretudo, pela monarquia e pela religião.

Na  verdade,  esta  transformação  cultural  já  vinha  ocorrendo  há  muito  tempo,
especialmente, a partir  do Renascimento (século XV). Embora o Renascimento tenha sido
mais forte no campo das artes, ele tinha como intenção geral colocar o homem no lugar de
Deus. O Iluminismo tratou de acrescentar ao Renascimento o potencial da razão humana, que
levaria o homem a sua plena maturidade, como diria o filósofo Kant. O Renascimento e o
Iluminismo, portanto, são acontecimentos de ordem cultural.

As  transformações  acima  apontadas  mexeram  profundamente  nas  estruturas
fundamentais da sociedade, alterando os rumos da História, desencadeando novas relações
sociais,  bem como novas  formas  de  luta  política.  Na  verdade,  as  revoluções  Industrial  e
Francesa e o Iluminismo começaram um movimento de transição entre o que chamamos de
Idade Média e a Idade Contemporânea. A Idade Moderna alterou definitivamente os aspectos
culturais, políticos e econômicos da sociedade e deu início à estruturação do mundo no qual
nós vivemos.

Naturalmente,  o  conjunto  destas  transformações  precisava  ser  explicado  pela  razão
humana. Afinal, ele gerava nas pessoas a sensação de que o mundo estava em “crise” e algo
precisava ser feito. Quais as causas destas transformações? Para onde elas apontavam? De
que modo elas alteravam as formas de sociabilidade humana? O que fazer diante desses



fatos? Estas eram algumas das perguntas que assolavam os homens do século XIX e que
precisavam de alguma resposta.

A partir  do  século  XIX,  a  vida  social  passou a ser  um “problema”  para  as  pessoas.
Percebeu-se que era preciso entender o que se passava com a sociedade para explicar como
as pessoas viviam e como se posicionar diante do que estava acontecendo. É importante
ressaltar que este clima de mudanças e incertezas contrastava com a ordem cultural da Idade
Média. Além disso, até o século XIX, entre os poucos pensadores preocupados com questões
sociais, a sociedade só era analisada com o auxílio da Filosofia política. Além de limitar seu
campo de análise ao fenômeno do poder, a Filosofia é uma forma de saber especulativo, que
não dispõe dos elementos essenciais do método científico: a observação e a experimentação.
Assim, do ponto de vista sócio intelectual, o desenvolvimento da ciência foi fundamental para
o surgimento da Sociologia. Afinal, a sociologia é uma interpretação científica da realidade
social.

De modo geral, o nascimento da ciência também coincide com o desenvolvimento do
mundo moderno. Segundo o sociólogo Octavio Ianni, “A Sociologia nasce e desenvolve-se
com o mundo moderno. Reflete as suas principais épocas e transformações. Ela surge em um
dado momento da história, mais precisamente, em meados do século XIX, quando ele está em
franco  desenvolvimento.  Os  personagens  mais  característicos  da  modernidade  estão
ganhando seus perfis e movimentos: grupos, classes, movimentos sociais, burgueses, artistas,
intelectuais, partidos políticos, camponeses; mercado, mercadoria, capital, força de trabalho,
lucro, estado e nação, revolução e contra revolução, mais valia, acumulação de capital”.

Foi  para  responder  a  este  conjunto  de  questões  que,  em  1830,  Augusto  Comte,
apresentou a ideia de fundar uma “Física Social”, que seria um saber encarregado de aplicar o
método científico para o estudo da sociedade. Com uma ciência que nos mostrasse as leis de
funcionamento  da  sociedade,  dizia  ele,  poder-se-ia  enfrentar  os  problemas  do  mundo
moderno. Em 1836, Comte alterou o nome desta ciência para “Sociologia” (do latim “socius” e
do grego “lógos” que significa estudo do social), nome que perdura até hoje. Augusto Comte
passou para a história como fundador da Sociologia, razão pela qual o estudo de sua teoria é
lição  obrigatória  para  todos  os  estudantes  de  Ciência  Sociais.  (FONTE:  SELL,  Carlos  E.
Sociologia Clássica. Itajaí: UNIVALE, 2002, p.25/31)

1) Quando surgiu a Sociologia?
2) Por que ela surgiu?
3) Como podemos definir essa ciência?
4) Quem é Auguste Comte?
5) Por que surgiram as questões encontradas no 8º parágrafo? O que as originou?
6) O que foi  a Revolução Industrial? Pesquise e registre aqui  o que descobriu sobre esse
evento.
7) Três acontecimentos históricos são fundamentais na formação da Sociologia. Cite o nome
desses três fatos históricos

____________________________________________________________________________

Texto 2: VIVER EM SOCIEDADE

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem
umas às  outras,  a  fim de  que  possam garantir  a  continuidade  da  vida  e  satisfazer  seus
interesses e desejos. Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois
o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo.

 E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com
hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria,  não há quem não
necessite dos outros muitas vezes por dia. Mas as necessidades dos seres humanos não são
apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e
os cuidados com a saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa
humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê



atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé
em alguma coisa, que é a base de suas esperanças. 

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolhem
esse  modo  de  vida,  mas  porque  a  vida  em  sociedade  é  uma  necessidade  da  natureza
humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa
muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande número de alimentos.
Mas esta pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da
solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber
afeto.  E muito  provavelmente ficaria  louca se continuasse sozinha por  muito  tempo. Mas,
justamente  porque  vivendo  em sociedade  é  que  a  pessoa  humana  pode  satisfazer  suas
necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente,
para esse fim. 

A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as
pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o
momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e
encargos são repartidos igualmente entre todos. Para que essa repartição se faça com justiça,
é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados,
como também devem conhecer e cumprir  seus deveres e suas responsabilidades sociais.
(Dalmo de Abreu Dallari)

QUESTÕES NO CADERNO

01- Para o autor, o que caracteriza a sociedade humana? Copie uma passagem do texto que
confirme sua resposta.
02- Que necessidades materiais só podem ser atendidas pelo trabalho de outras pessoas?
03- Dê exemplos de necessidades psicológicas que fazem uma pessoa depender de outra.
04-  Como  deve  ser  organizada  a  sociedade  para  que  as  necessidades  humanas  sejam
satisfeitas?
05- Por que é necessário que todos conheçam seus direitos e deveres?
06-  Em  sua  opinião,  para  que  uma  sociedade  seja  considerada  justa  basta  as  pessoas
conhecerem seus direitos e deveres? Explique sua resposta.
07- Em sua opinião, como a escola pode ajudar na construção de uma sociedade mais justa?
08- Quais as situações de injustiça social que você vê na sua comunidade?

Texto 3: PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO

Na Índia, onde os casos de meninas-lobo foram relativamente revelados, descobriram-se, em
1920, duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira
tinha um ano e meio e veio a morrer um ano mais tarde. Kamala, de oito anos de idade viveu
até  1929.  Não  tinha  nada  de  humano e  seu  comportamento  era  exatamente  semelhante
àquele de seus irmãos lobos.

As meninas caminhavam de quatro patas apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos para
os pequenos trajetos e sobre as mãos e os pés para os trajetos longos e rápidos.  Eram
incapazes de permanecer de pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre, comiam ou
bebiam como os animais, lançando a cabeça para trás e lambendo os líquidos. Na instituição
onde foram recolhidas passavam o dia acabrunhadas e prostradas numa sombra; eram ativas
e ruidosas durante a noite, procurando fugir e uivando como lobos. Nunca choraram ou riram.

Kamala  viveu  durante  oito  anos  na  instituição  que  a  acolheu,  humanizando-se
lentamente. Ela necessitou de seis anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só
tinha um vocabulário de 50 palavras.  Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos.  Ela
chorou pela primeira vez pela ocasião da morte de Amala e se apegou lentamente às pessoas
que cuidavam dela e às outras crianças com as quais conviveu. A sua inteligência permitiu-lhe
comunicar-se  com  outros  gestos,  inicialmente,  e  depois  por  palavras  de  um  vocabulário



rudimentar, aprendendo a executar ordens simples.
O filme O Menino Selvagem de Averyon, de Fraçois Truffaut, baseado num caso verídico,

relata a história de uma criança de onze ou doze anos que foi capturada num bosque, tendo
vivido afastado da sua espécie e ficando depois à guarda do Dr. Jean Itard.

Embora se pense que o menino selvagem tenha sido abandonado no bosque quando tinha
quatro ou cinco anos,  altura  em que já  deveria  dispor  de algumas ideias e palavras,  em
consequência do começo da sua educação, tudo isso se lhe apagou da memória devido a
cerca de sete anos de isolamento. Quando foi capturado, andava como um quadrúpede, tinha
hábitos antissociais, órgãos pouco flexíveis e a sensibilidade embotada, não falava, não se
interessava por nada e a sua face não mostrava qualquer tipo de sensibilidade. Toda a sua
existência se resumia a uma vida puramente animal.

 Assim, o seu isolamento passado condicionou a sua aprendizagem futura que, além do
mais,  deveria  ter  sido  realizada  durante  a  sua  infância  (época  em  que  o  seu  cérebro
apresentaria  mais  plasticidade,  existindo  uma  facilidade  de  aprendizagem,  socialização  e
interiorização dos comportamentos  característicos  da sua cultura).  Desta  forma,  o  menino
selvagem não só tinha que lutar contra o seu passado como contra a idade avançada para
uma aprendizagem,  muito  provavelmente,  sua desconhecida,  sendo  esta  a  razão  porque,
segundo Itard, “para ser julgado racionalmente, (o menino selvagem de Averyon) só pode ser
comparado a ele próprio”.

QUESTÕES NO CADERNO (PERGUNTA E RESPOSTA)

1)  Amala e Kamala não mostravam nenhum comportamento considerado humano. Por quê?

2)  Amala e Kamala apresentavam atitudes pouco comuns aos seres humanos no que diz
respeito ao horário de dormir. Por que isto acontecia?

3)Kamala  depois  de  ser  recolhida  na  instituição,  conseguiu  desenvolver  alguns
comportamentos. Se um lobo tivesse sido capturado em seu lugar, desenvolveria os mesmos
comportamentos? Por quê?

4) Se você fosse uma das meninas lobo, preferiria continuar a viver na floresta ou acharia bom
ser recolhida? Por quê?

5) Coloca-se no lugar da pessoa que encontrou as meninas. Você as levaria para a civilização
ou as deixaria lá? Por quê?

6) No início de sua convivência com os seres humanos, Kamala não se comunicava. Explique
o motivo desta falta de comunicação.


