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AULA 1 - Sociologia



Sociologia 

“Uma ciência que tem a 
totalidade da vida social do 
homem como sua esfera.”

– Leonard Hobhouse (1864-1929)





Sociologia

• Origens da sociologia

• Formação da ciência (positivismo)

• Desenvolvimento dos métodos 
(a experiência prática do estudo da sociedade)



Origens da sociologia

Estudo científico da organização e do 
funcionamento das sociedades humanas 
e das leis fundamentais que regem as 
relações sociais, as instituições, grupos 
sociais, mudanças sociais etc.



Origens da sociologia

Na Grécia Antiga, como vimos, surgiram explicações 
mitológicas para alguns fenômenos sociais. Insatisfeitos com 
essas explicações, os filósofos gregos foram os primeiros a 
empreender o estudo sistemático da sociedade humana.

Entre eles, destacam-se Platão (427-347 a.C), autor de A 
República, e Aristóteles (384-322 a.C), que escreveu Política. 
É de Aristóteles a afirmação segundo a qual “o homem nasce 
para viver em sociedade”.



Origens da sociologia

Na Idade Média, a reflexão teórica sobre a sociedade se deu 
entre pensadores ligados à Igreja Católica. Santo Agostinho 
(354-430), por exemplo, em seu livro A Cidade de Deus, 
propunha normas para evitar o pecado na sociedade. Obras 
como essa descreviam a sociedade humana em uma 
perspectiva religiosa muito acentuada.
Os pensadores renascentistas



Origens da sociologia

Com o Renascimento, surgiram pensadores que abordavam 
os fenômenos sociais de maneira mais realista. Escreveram 
sobre a sociedade de sua época: Maquiavel, autor de O 
Príncipe, Tomás Morus (Utopia), Tomaso Campanella (Cidade 
do Sol), Francis Bacon (Nova Atlântida), Erasmo de Roterdã 
(Elogio da Loucura).

No século XVII, outros pensadores deram sua contribuição ao 
desenvolvimento das Ciências Sociais. Um dos mais notáveis 
foi o inglês Thomas Hobbes, autor de Leviatã.



Origens da sociologia

No século XVIII, a obra de Giambattista Vico, “A Nova 
Ciência” interpreta que a sociedade se subordina a leis 
definidas, que podem ser descobertas pelo estudo e pela 
observação objetiva, formulando que “O mundo social é, com 
toda certeza, obra do homem”.
Alguns anos depois, Jean –Jacques Rousseau reconheceu a 
influência decisiva da sociedade sobre o indivíduo. Em seu 
livro O Contrato social, Rousseau afirma que “O homem 
nasce puro, a sociedade é que corrompe”. 



Montesquieu



 Montesquieu

No século XVIII o filósofo Charles-Louis de Secondat, 
conhecido como Montesquieu (1689-1755) desenvolve uma 
analise e uma crítica a sociedade de sua época através da sua 
obra “Cartas Persas” que é evocada como uma dos primeiros 
trabalhos sociológicos.
Na obra “O Espirito das Leis” desenvolve uma obra de análise 
política e evoca a teoria da separação dos poderes, 
diretamente inspirado na obra do pensador inglês John 
Locke, onde busca analisar as instituições e as leis de 
diferentes lugares e momentos da história.





Auguste Comte



Auguste Comte

O filósofo francês Auguste Comte (1798-1857) é considerado 
o pai da sociologia. Não apenas por ter sido o primeiro a usar 
o termo “Sociologia” em sua obra “Curso de Filosofia 
Positiva”. 

Comte buscou criar, influenciado por pensadores como  
Condorcet e Saint Simon, uma explicação para o 
desenvolvimento das sociedades.



Auguste Comte

Para Comte, as sociedades sempre passam por três processos 
evolutivos distintos: o Estado Teológico ou Fictício, o Estado 
Metafísico ou Abstrato e o Estado Cientifico ou Positivo.

Em sua concepção, a sociologia deveria ser a Física Social, ou 
seja, uma ciência exata para se investigar as leis imutáveis da 
sociedade.  Para ele, é através da observação que pode-se 
descobrir as leis que regem os fenômenos sociais, para assim 
ajudar a sociedade no rumo da “Ordem e Progresso”. 



Revolução Industrial



Comuna 
de Paris



Em qual sociedade surge a sociologia?

• Revolução Industrial

• Miséria e degradação social 

• Conflitos entre as classes sociais

• Colonialismo imperialista



Os pensadores fundamentais da sociologia

• Karl Marx (1818-1883)

• Émile Durkheim (1858-1917)

• Max Weber (1864-1920)
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