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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas a mudança social para os clássicos da Socio-
logia e outras análises sociológicas sobre a mudança social.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • As transformações e crises nas diversas sociedades consti-

tuem um dos principais objetos da Sociologia.

 • Auguste Comte, que acreditava que o progresso se fundamenta 
na qualidade e na quantidade de conhecimentos das socieda-
des.

 • Para Marx, o radicalismo de uma revolução está no fato de ela 
ser realizada por quem é maioria na sociedade. No capitalismo, 
só o proletariado pode transformar a sociedade.

 • Durkheim considera que, na história das sociedades, houve uma 
evolução da solidariedade mecânica para a orgânica por cau-
sa da crescente divisão do trabalho. A passagem de um tipo a 
outro de solidariedade resulta em transformações da estrutura 
social e leva à evolução histórica das sociedades.

 • As opções estéticas e as configurações éticas conceituam a 
anomia como instrumento de mudança social e não apenas de 
desagregação e caos.

 • Weber analisou a mudança social baseado em tipos ideais de 
ação e de dominação. As sociedades passariam por combina-
ções de ação e de dominação até chegarem a formas sociais 
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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 sugestão é exibir o vídeo A 
história das coisas.

com predomínio da ação racional vinculada a fins de dominação 
legal-burocrática.

 • As teorias da modernização baseiam-se no pressuposto de que 
as sociedades partem de um estágio inicial, considerado tradi-
cional, para um estágio superior, considerado moderno, em uma 
escala de aperfeiçoamento contínuo.

 • Essas teorias são etnocêntricas e definem a trajetória de todas 
as sociedades como se fosse linear, deixando de lado suas es-
truturas políticas e econômicas..

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

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

 • Sala de vídeo.

 • Datashow.

AULA 1

As transformações e crises nas diversas sociedades constituem um dos princi-
pais objetos da Sociologia (página 245). A partir do pensamento iluminista do sé-
culo XVIII, a ideia de progresso passou a tomar conta das discussões envolven-
do transformações sociais no século XIX. Vários autores se dedicaram ao tema. 
Um deles foi Auguste Comte, que acreditava que o progresso se fundamenta na 
qualidade e na quantidade de conhecimentos das sociedades. Segundo ele, a 
humanidade percorreu três estágios no processo de evolução do conhecimento: 
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o teológico (onde as pessoas responsabilizavam as forças sobrenaturais pelos 
acontecimentos), o metafísico (as forças sobrenaturais foram substituídas por 
ideias e causas abstratas, racionais), e o positivo (a era da ciência e da indus-
trialização – e da Sociologia). Comte dividiu seu sistema em dois campos: o da 
estática (ordem) e o da dinâmica (progresso). Ao relacionar estática e dinâmica 
(ordem e progresso), destacou que toda mudança deveria estar condicionada 
pela manutenção da ordem social. A expressão que pode resumir bem seu pen-
samento é “nem restauração nem revolução”. Seu pensamento foi muito difun-
dido nos anos finais do período imperial no Brasil, principalmente pelo militar 
pensador Benjamin Constant e muitas de suas ideias foram adotadas pelas eli-
tes que participaram da proclamação da República, tanto que o lema Ordem e 
Progresso estampa a bandeira do Brasil (página 246). Para Karl Marx (páginas 
246 a 247), as mudanças que ocorrem na produção da vida material (econômi-
cas) alteram e condicionam outras mudanças na esfera da vida social (jurídicas, 
políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas). Para Marx, o radicalismo de uma 
revolução está no fato de ela ser realizada por quem é maioria na sociedade. 
No capitalismo, só o proletariado pode transformar a sociedade. Ainda, segun-
do ele, a transformação não parte do zero, pois sempre nega e supera uma si-
tuação anterior. As revoluções só são possíveis por meio da violência, pois os 
que detém o poder jamais abrem mão dele e de seus privilégios pacificamente. 
Émile Durkheim (páginas 248 e 249) considera que, na história das sociedades, 
houve uma evolução da solidariedade mecânica para a orgânica por causa da 
crescente divisão do trabalho. A passagem de um tipo a outro de solidariedade 
resulta em transformações da estrutura social e leva à evolução histórica das 
sociedades. Segundo Durkheim, a anomia (ausência de normas e regras) pode 
gerar conflitos entre o que está estabelecido como padrão de comportamento 
na sociedade e a atitude de determinados indivíduos que contestam o caráter 
imperativo e pouco razoável dessas padronizações. As opções estéticas e as 
configurações éticas conceituam a anomia como instrumento de mudança so-
cial e não apenas de desagregação e caos. Max Weber concluiu que a ética pro-
testante foi fundamental para o surgimento do capitalismo, pois propiciou maior 
acumulação de capital ao valorizar o trabalho e um modo de vida disciplinado, 
responsável e racional. Weber também analisou a mudança social baseado em 
tipos ideais de ação e de dominação. As sociedades passariam por combina-
ções de ação e de dominação até chegarem a formas sociais com o predomínio 
da ação racional vinculada a fins de dominação legal-burocrática.  

AULA 2

Progresso e desenvolvimento talvez sejam as palavras que melhor expres-
sem, em nosso cotidiano, uma possível mudança social (página 250). As te-
orias da modernização (página 251) baseiam-se no pressuposto de que as 
sociedades partem de um estágio inicial, considerado tradicional, para um 
estágio superior, considerado moderno, em uma escala de aperfeiçoamento 
contínuo. Essas teorias utilizam elementos dos estudos de Durkheim e Weber, 
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porém com um novo olhar. As sociedades são tradicionais ou modernas de 
acordo com as características que as identificam. O padrão de modernidade 
vem de países como Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra e Alemanha. 
Essas teorias são etnocêntricas e definem a trajetória de todas as sociedades 
como se fosse linear, deixando de lado suas estruturas políticas e econômi-
cas. As desigualdades sociais entre os países estão relacionadas à explora-
ção dos periféricos (a maioria, ex-colônias na América, África e Ásia) pelos 
centrais (as metrópoles dessas ex-colônias, na maioria), como as potências 
europeias e os Estados Unidos. Os países periféricos se tornaram subdesen-
volvidos devido à exploração e posterior relação de dependência em relação 
aos países ricos ou desenvolvidos. Na opinião de alguns especialistas o fenô-
meno do imperialismo é fundamental para a compreensão da dependência. 
De acordo com eles, a história do subdesenvolvimento latino-americano é a 
mesma do desenvolvimento do sistema capitalista mundial. 

AULA 3 E 4

Utilize estas aulas para exibir o vídeo A história das coisas, disponível na in-
ternet em https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw. O vídeo conta 
justamente a história de como os produtos são fabricados, vendidos, distri-
buídos e descartados, numa relação que afeta países ricos e pobres. Após a 
exibição do vídeo, que tem duração inferior a 22 minutos, promova um debate 
com a classe sobre a sociedade de consumo, a cultura descartável, a mídia e 
o quanto tudo isso afeta a vida de todos. 

Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário da mudança social 
nos séculos XIX e XX (página 255) ou o professor poderá, ainda, elaborar um 
questionário para verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


