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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos as transformações lentas e graduais, as revo-
luções e os movimentos anticoloniais, as revoluções radicais e populares, as 
revoluções políticas no século XX e as revoluções previstas para o século XXI. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Em Sociologia, o termo Revolução é utilizado para designar a 

transformação radical das estruturas sociais, políticas e econô-
micas de uma sociedade.

 • Segundo o pensador italiano Umberto Melotti, tanto o reforma-
dor quanto o revolucionário almejam mudanças sociais.

 • As transformações em algumas sociedades foram lentas e gra-
duais, permeadas de acordos, conciliações e reformas.

 • Houve até atos violentos, coordenados por quem estava no po-
der e sempre em acordo com as novas classes dominantes e os 
grupos mais poderosos dos momentos históricos precedentes, 
como Inglaterra, Japão e Alemanha.

 • Na contramão das repúblicas que se formavam, o Brasil con-
quistou sua independência em relação à Portugal, tornando-se 
uma monarquia e mantendo a escravidão como forma de mão 
de obra.

 • Na Ásia, alguns países obtiveram sua independência mediante 
lutas ou acordos com as potências colonizadoras.

Transformações sociais e políticas
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. 

 • A Revolução Francesa foi um marco divisório entre a Idade Mo-
derna e a Contemporaneidade, tanto por seu aspecto bárbaro 
e violento quanto por seu aspecto humanista e social, que se 
tornou a base para muitas constituições democráticas.

 • A Revolução Mexicana de 1910 foi uma resposta dos explora-
dos no campo e nas cidades a uma situação insustentável de 
desigualdade e exploração.

 • A Rússia, no começo do século XX era uma monarquia absolu-
tista com uma aristocracia rural e uma sociedade similar à da 
sociedade feudal da Europa medieval, onde uma revolta levou 
os bolcheviques (maioria) ao poder e instalou uma ditadura do 
proletariado.

 • Inspirados pelos russos, os chineses fizeram a Revolução Cultu-
ral, em 1949, liderados por Mao Tse-Tung.

 • Os cubanos fizeram a Revolução Cubana, em 1959, liderados 
por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara.

 • Há no ar uma inquietude social, provocada principalmente por 
jovens que se sentem inconformados com os limites e a me-
diocridade de sua vida, que querem organizar uma distribuição 
de renda mais justa e igualitária e buscam uma nova forma de 
democracia, mais atuante e participativa.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Mudanças sociais, reforma e revolução. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 
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AULA 1

Em Sociologia, o termo Revolução é utilizado para designar a transforma-
ção radical das estruturas sociais, políticas e econômicas de uma socie-
dade. Segundo o pensador italiano Umberto Melotti, tanto o reformador 
quanto o revolucionário almejam mudanças sociais (páginas 234 e 235). 
Entretanto, as mudanças propostas pelos reformadores não se contra-
põem aos interesses das classes dominantes, podendo até ser utilizadas 
para consolidar sua permanência no poder. A revolução se opõe aos in-
teresses das classes dominantes, pois tem a intenção de tirá-los do po-
der. As transformações em algumas sociedades foram lentas e graduais, 
permeadas de acordos, conciliações e reformas (páginas 235 a 237). Em 
alguns momentos houve até atos violentos, coordenados por quem es-
tava no poder e sempre em acordo com as novas classes dominantes e 
os grupos mais poderosos dos momentos históricos precedentes. Como 
exemplos desse tipo de mudança social temos a Inglaterra, o Japão e a 
Alemanha. Na Inglaterra ocorreu a Revolução Inglesa, em que uma parcela 
dos senhores de terras e comerciantes derrubou a monarquia absolutista 
e instaurou uma República em 1649. A monarquia foi restaurada em 1660, 
mas a sociedade já não era mais feudal e o rei dividia o seu poder com o 
Parlamento, que havia adquirido força política. Do século XVII ao XIX, o 
Japão viveu a Era Xogunato Tokugawa, sua sociedade era feudal e a fa-
mília Tokugawa no poder tinha o apoio dos samurais. A partir da segunda 
metade do século XIX, iniciou-se um período de profundas transformações 
políticas, religiosas e sociais, conhecido como Revolução ou Restauração 
Meiji. Essa reforma, apesar de ter assistido a revoltas e batalhas, não re-
sultou da abolição das relações de produção no campo nem na derrubada 
da monarquia absoluta. Foi, portanto, uma “revolução conservadora” ou 
apenas uma conciliação de interesses e objetivos, que visava manter os 
mesmos grupos e classes no comando das ações do Estado. A Alema-
nha de hoje é fruto de vários movimentos militares, políticos e culturais. 
Em 1870, a Prússia conseguiu unificar a Alemanha, que até então contava 
com 22 estruturas políticas e territoriais diferenciadas como principados, 
ducados, grão-ducados, grandes reinos e até cidades livres. Houve ques-
tões urgentes para que a Alemanha consolidasse sua unificação, além das 
militares, como um projeto educacional que obrigasse e priorizasse o en-
sino da língua alemã, e a produção de histórias que reproduzissem um 
passado mítico e glorioso do povo alemão, rejeitando a diversidade e pos-
tulando o mito de uma unidade alemão indissolúvel e harmônica. O pacto 
político orquestrado no interior dos Estados nacionais alemão e japonês 
consolidou as relações das elites e excluiu os operários e camponeses do 
pleno direito à democracia e à cidadania, bem como do acesso à terra. 
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AULA 2

A independência dos Estados Unidos em 1776 (páginas 237 e 238), nos mol-
des de uma democracia liberal (que pregava a liberdade e a igualdade de seus 
cidadãos) inspirou todas as colônias americanas a lutar por sua emancipação. 
Na contramão das repúblicas que se formavam, o Brasil conquistou sua inde-
pendência em relação à Portugal tornando-se uma monarquia e mantendo a 
escravidão como forma de mão de obra. A colonização e partilha da África no 
século XIX não respeitou as diferenças étnicas e culturais dos povos que ali 
viviam. Após a Segunda Guerra Mundial (páginas 238 e 239), muitos povos 
passaram a lutar por sua independência criando uma série de países. A inde-
pendência não significou autonomia, uma vez que esses países enfrentaram 
problemas para promover o desenvolvimento econômico e social. Na Ásia, 
alguns países obtiveram sua independência mediante lutas ou acordos com 
as potências colonizadoras. Na Índia, mediante uma luta pacífica, Mohandas 
Gandhi conseguiu que o colonizador, a Inglaterra, que dominava os indianos 
desde o século XVII, se retirasse com um mínimo de violência e derramamen-
to de sangue. A Revolução Francesa (página 239) foi um marco divisório entre 
a Idade Moderna e a Contemporaneidade, justamente por seu aspecto bárba-
ro e violento (em torno de vinte mil franceses foram condenados à morte pela 
guilhotina), quanto por seu aspecto humanista e social (os revolucionários 
criaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se 
tornou a base para muitas constituições democráticas). Embora não conside-
rasse a mulher cidadã, a Revolução Francesa mudou a forma como as clas-
ses sociais se distribuíam e se relacionavam, além de alterar profundamente 
a estrutura do Estado e da propriedade rural.

AULA 3

A Revolução Mexicana iniciada em 1910 (páginas 239 e 240), foi uma respos-
ta dos explorados no campo e nas cidades a uma situação insustentável de 
desigualdade e exploração. No México, à época, havia um enorme abismo 
social, onde 1% da população possuía 97% das terras do país. A revolução 
se estendeu até 1917, quando uma nova Constituição foi promulgada. Os di-
reitos adquiridos por camponeses e trabalhadores urbanos não afetou o do-
mínio por parte das classes dominantes. Para piorar, essas mesmas classes 
dominantes (burguesia industrial, financeira e comercial, grandes proprietários 
de terras) em nome da revolução mexicana, criaram o Partido Revolucionário 
Institucional (PRI) que se manteve no poder de 1922 a 2000. A Rússia (páginas 
240 e 241), no começo do século XX, era uma monarquia absolutista com uma 
aristocracia rural e uma sociedade similar à sociedade feudal da Europa me-
dieval. Enquanto nobreza e clero gozavam de inúmeros privilégios, a maioria 
dos trabalhadores urbanos e rurais passava por privações e até mesmo fome. 
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Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário das mudanças 
hoje (página 244) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário para 
verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Baseados nos ideais de Karl Marx, Lênin, Trotsky e Stalin, eles comandaram 
uma revolta que levou os bolcheviques (maioria) ao poder e instalaram uma 
ditadura do proletariado, onde o chefe de governo na Rússia era o Secretário 
Geral do Partido. Acabava de ser criado o primeiro país comunista do mun-
do, que viria a se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo 
tipo de propriedade e indústria passou a ser administrado e controlado pelo 
Estado soviético. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ampliou 
sua esfera de poder para fazer frente ao bloco capitalista comandado pelos 
Estados Unidos. Surgia a Guerra Fria. Com o fracasso econômico e político do 
comunismo, a União Soviética desmoronou na década de 1980 e, em 1991, 
já não existia mais. Inspirados pelos russos, os chineses fizeram a sua Revo-
lução Cultural em 1949, liderados por Mao Tse-Tung; e os cubanos fizeram a 
Revolução Cubana em 1959, liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. 

AULA 4

Se todo sistema político-econômico tem seu início, apogeu e fim, estaria o 
sistema capitalista condenado pela ordem natural dos acontecimentos? É 
possível conceber sistemas que privilegiem tão poucos em troca da opressão 
de muitos? Podemos continuar a viver num planeta que é explorado até as 
suas últimas consequências, em troca do lucro incessante de empresas ines-
crupulosas? Até quando continuaremos a permitir que pessoas morram de 
fome no mundo com alimentos sendo desperdiçados e descartados? Diante 
de uma possibilidade de mudança, a força da reação é normalmente muito 
grande e pode aniquilar qualquer tentativa de resistência. Além disso, há uma 
crise no sistema democrático representativo e as pessoas já não acreditam 
mais em seus representantes para tomar medidas que alterem profundamen-
te a sociedade. Há no ar uma inquietude social, provocada principalmente por 
jovens que se sentem inconformados com os limites e a mediocridade de sua 
vida, que querem organizar uma distribuição de renda mais justa e igualitária 
e buscam uma nova forma de democracia, mais atuante e participativa. Um 
exemplo dessa inquietude social foram as Jornadas de Junho de 2013, que 
tomaram as ruas de várias capitais e grandes centros urbanos no Brasil (pá-
ginas 242 e 243). 


