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CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

História
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Olá, nossas atividades dessa semana objetivam refletir as causas e consequências da
Revolução Industrial para os diversos setores da sociedade, especialmente as relações de
trabalho estabelecidas a partir de então.
Ainda nesse contexto, teremos oportunidade de refletir sobre as etapas da revolução e seu
impacto no mundo contemporâneo.
Assim, desejamos a tod@s os estudantes quem sejam Bem Vindos!!!

Segundo Florestan Fernandes:
A palavra revolução encontra empregos correntes para designar alterações contínuas
ou súbitas que ocorrem na natureza ou na cultura. No essencial, porém, há pouca confusão
quanto ao seu significado central: mesmo na linguagem de senso comum, sabe-se que a palavra
se aplica para designar mudanças drásticas e violentas da estrutura da sociedade. Daí o
contraste frequente de “mudança gradual” e “mudança revolucionária” que sublinha o teor da
revolução como uma mudança que “mexe nas estruturas”, que subverte a ordem social
imperante na sociedade.
(Trecho retirado do livro Clássicos sobre a Revolução Brasileira de Florestan Fernandes, editora
Expressão Popular. Reedição de O que é Revolução originalmente publicado pela editora Brasiliense). Disponível
em: <http://www.historialivre.com/fanzine/fanzine_oqueeh_revolucao.pdf> Acesso 04 Mai. 2020.

Nesse sentido, e tomando como base de nossas reflexões mudanças profundas nas estruturas
sociais, políticas e econômicas, podemos considerar que:
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Por Revolução Industrial, as Ciências Humanas compreendem como o período de
grande desenvolvimento tecnológico que foi iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade do
século XVIII. Com o tempo, esse desenvolvimento espalhou-se para outras partes do mundo,
como a Europa ocidental e os Estados Unidos. Assim, surgiu a indústria, e as transformações
causadas por essa possibilitaram a consolidação do capitalismo.
A economia, a nível mundial, sofreu grandes transformações. O processo de produção de
mercadorias acelerou-se bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização da
máquina. O resultado foi o estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva,
uma vez que a capacidade produtiva aumentou. A Revolução Industrial também impactou as
relações de trabalho, gerando uma reação dos trabalhadores, cada vez mais explorados no
contexto industrial.
Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial-2.htm.>Acesso 04
Mai. 2020.

Causas
:
O início da Revolução Industrial ocorreu pelo desenvolvimento da máquina a
vapor, que aproveita o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e revertê-la em
força para mover as máquinas. Na Inglaterra, ainda no final do século XVII, foi criada a primeira
máquina desse tipo, por Thomas Newcomen, e, na década de 1760, esse equipamento foi
aprimorado por James Watt.
Muitos historiadores sugerem, então, que a década de 1760 tenha sido o ponto de
partida da Revolução Industrial, mas existe muita controvérsia a respeito da datação do início
dessa revolução. De toda forma, é importante atermo-nos ao fato de que a Revolução Industrial
ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico e de máquinas que transformou o estilo de vida
da humanidade.
As primeiras máquinas que surgiram voltavam-se, principalmente, para atender
as necessidades do mercado têxtil da Inglaterra. Sendo assim, grande parte das primeiras
máquinas criadas veio com o objetivo de facilitar o processo de produção de roupas. Essas
máquinas teciam fios em uma velocidade muito maior que a do processo manual, e podemos
destacar algumas delas, como a spinning frame e a water frame.
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Com o tempo e à medida que os grandes capitalistas foram enriquecendo, o lucro de suas
indústrias começou a ser revertido em investimento para o desenvolvimento das estradas de
ferro, por exemplo. O surgimento da locomotiva e da estrada de ferro permitiu que as
mercadorias pudessem ser transportadas com maior rapidez e em maior quantidade. Isso
aconteceu porque o lucro da indústria inglesa era tão alto que permitiu a diversificação dos
investimentos em outros segmentos.
Fases
Geograficamente, a Revolução Industrial, no que tange às transformações nos campos
econômico, tecnológico e social, possibilitou uma nova forma de organização da sociedade,
bem como deu início a uma nova forma de produção e consumo de bens e serviços.
A revolução, em seu início (meados do século XVIII), limitou-se à Inglaterra. Contudo,
com os avanços alcançados, possibilitou novas transformações para além da Europa ocidental.
Esses desdobramentos ficaram conhecidos como fases da Revolução Industrial e representam o
desenvolvimento das sociedades mediante às tecnologias empregadas em cada período.
Contudo, é importante deixar claro que, apesar de ser apresentada em fases, a Revolução
Industrial não teve ruptura, sendo, portanto, um processo contínuo de transformações
socioeconômicas que transformou a produção capitalista.
Primeira Revolução Industrial
 A primeira fase da Revolução Industrial corresponde à sua eclosão no século
XVIII (1760 a 1850), limitada à Europa ocidental e tendo a Inglaterra como precursora.
Essa primeira fase representa o conjunto de mudanças no setor econômico e no setor
social possibilitado pela evolução tecnológica.


Esses avanços contribuíram para a consolidação de uma nova forma de produção, bem
como deram início a uma nova realidade industrial, estabelecendo um novo padrão de
consumo na sociedade e novas relações de trabalho.



A Primeira Revolução Industrial possui como marco a substituição da manufatura pela
maquinofatura, ou seja, a substituição do trabalho humano e a introdução de máquinas
capazes de realizar esse trabalho com maior precisão e em menor tempo.



Nesse período, houve a expansão do comércio, e a mecanização possibilitou maior
produtividade e, consequentemente, o aumento dos lucros. As indústrias expandiamse cada vez mais, criando, então, um cenário de progresso jamais visto. As principais
invenções do período contribuíram para o melhor escoamento das matérias-primas
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utilizadas nas indústrias e também favoreceu o deslocamento de consumidores e a
distribuição dos bens produzidos.
Os principais avanços tecnológicos conhecidos nessa fase foram:


Uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor.



Desenvolvimento da máquina a vapor e criação da locomotiva.



Invenção do telégrafo.



Aparecimento de indústrias têxteis, como a do algodão.



Ampliação da indústria siderúrgica.

Segunda Revolução Industrial
A segunda fase da revolução corresponde ao processo evolutivo das tecnologias que
modificaram ainda mais o cenário econômico, industrial e social. Essa fase iniciou-se da metade
do século XIX até o início do século XX, findando-se durante a Segunda Guerra
Mundial (1939 a 1945).
Esse período representou avanços não só tecnológicos mas também geográficos,
representando o momento em que a revolução deixou de limitar-se à Inglaterra espalhando-se
para outros países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França.
A Segunda Revolução Industrial eclodiu como consequência, principalmente, das
grandes revoluções burguesas ocorridas no século XIX, representadas pela classe dominante na
época, a burguesia. Essas revoluções foram as responsáveis pelo fim do Antigo Regime e
também influenciaram o fortalecimento do capitalismo, impulsionado pela industrialização.
Foi nesse período que surgiu o capitalismo financeiro, que acabou por moldar essa fase,
que ficou conhecida como o período das grandes inovações. Esse avanço e aperfeiçoamento
tecnológico possibilitou aumentar a produtividade nas indústrias, bem como os lucros obtidos. O
mundo vivenciou novas criações e o incentivo à pesquisa, principalmente no campo da
medicina.
As principais inovações dessa fase da revolução estão associadas à introdução de novas
fontes de energia e de novas técnicas de produção, com destaque para a indústria química. O
uso da eletricidade do petróleo possibilitou a substituição do vapor. A eletricidade, antes usada
apenas no desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, passou a ser usada também no setor
industrial. O petróleo passou a ser utilizado como combustível, e seu uso difundiu-se com a
invenção do motor a explosão.
Na Segunda Revolução Industrial, destacaram-se:
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Substituição do ferro pelo aço.



Surgimento de antibióticos.



Construção de ferrovias e navios a vapor.



Invenção do telefone, da televisão e da lâmpada incandescente.



Uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura.

Terceira Revolução Industrial
A terceira fase da Revolução Industrial iniciou-se na metade do século XX, após o fim da
Segunda Guerra Mundial, e ficou conhecida também como Revolução Técnico-Científica. A
principal mudança representada por essa fase está associada ao desenvolvimento tecnológico
atribuído não só ao processo produtivo mas também ao campo científico. A industrialização,
nesse momento, espalhou-se pelo mundo.
A Terceira Revolução Industrial significou um novo patamar alcançado pelos avanços
tecnocientíficos que são até hoje vivenciados pela sociedade. Os principais marcos desse período
podem

ser

vistos

por

meio

dos

aperfeiçoamentos

e

das

inovações

nas

áreas

de robótica, genética, telecomunicações, eletrônica, transporte e infraestrutura. Tudo isso
transformou ainda mais as relações sociais e modificou o espaço geográfico.
Fala-se nessa fase em globalização, que representa o avanço tecnológico, especialmente
no sistema de comunicação e transporte, o qual possibilitou maior integração econômica e
política. A tecnologia, nessa fase da revolução, permitiu diminuírem-se tempo e distância,
aproximando pessoas do mundo todo e possibilitando a transmissão de informações
instantaneamente, ultrapassando os obstáculos físicos, culturais e sociais.
Consequências
A Revolução Industrial representou um marco na história da humanidade —
transformando as relações sociais, as relações de trabalho, o sistema produtivo — e estabeleceu
novos padrões de consumo e uso dos recursos naturais. As consequências foram muitas e estão
relacionadas à cada fase vivida no processo evolutivo das tecnologias que proporcionou a
industrialização dos países.
Durante a Primeira Revolução Industrial, o modo capitalista de produção reorganizou-se.
As principais consequências desse período foram:


Substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o êxodo rural e intensificou
o crescimento urbano.



Crescimento desenfreado das cidades, acarretando favelização, marginalização de pessoas,
aumento da miséria, fome e violência.



Aumento significativo de indústrias e, consequentemente, da produção.
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Organização da sociedade em dois grupos: a burguesia versus o proletariado.
Os avanços tecnológicos obtidos na Segunda Revolução Industrial fizeram com que a

industrialização alcançasse outros países, especialmente os mais ricos. Esses, a fim de
ampliarem seu mercado, deram início a uma expansão territorial também em busca de matériaprima, o que ficou conhecido como imperialismo. As principais consequências desse período
foram:


Aumento da produção em massa e em curto espaço de tempo, aumentando também o
comércio.



Avanços nos setores de transporte e telecomunicações que ampliaram o mercado
consumidor, bem como o escoamento dos bens produzidos.



Surgimento das grandes cidades e, com elas, dos problemas de ordem social, como a
superpopulação.



Aumento de doenças.



Desemprego e maior disponibilidade de mão de obra barata.



Avanços no setor da saúde que possibilitaram melhorias na qualidade de vida da
população.

A terceira fase da Revolução Industrial — que integrou a ciência, a tecnologia e a produção
— transformou ainda mais a relação do homem com o meio. A apropriação dos recursos naturais
era cada vez mais intensa, visto que, a cada dia, tornou-se mais necessário viabilizar as
produções em massa.
As principais consequências da Terceira Revolução Industrial foram:


Muitos avanços no campo da medicina.



Criação de robôs capazes de fazer trabalhos minuciosos e mais precisos.



Técnicas na área da genética que melhoraram a qualidade de vida da população.



Consolidou-se o capitalismo financeiro.



Aumento do número de empresas multinacionais.



Maior difusão de informações e notícias, integrando o mundo todo instantaneamente.



Aumento dos impactos ambientais negativos e esgotamento de recursos naturais.



Preocupação com o desenvolvimento econômico que explora os recursos naturais sem se
preocupar com as gerações futuras, gerando a necessidade de buscar um modelo
de desenvolvimento sustentável.
NEVES, Daniel; SOUSA, Rafaela. Revolução Industrial. Disponível em:
<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial-2.htm>. Acesso 04 Mai. 2020.
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Desafios de História

1- Analise as imagens abaixo:
FIGURA I:

FA oficina de um tecelão, pintura de Gillis Rombouts, 1656. Museu Frans Hals, Holanda. In: BRAICK, Patrícia
Ramos. Estudar história: das origens do homem à era digital. 8º. ano. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2011. p.
82.Disponível em <https://blogdoenem.com.br/revolucao-industrial-historia-enem/> acesso 06/05/2020.

FIGURA II

Fonte da imagem: BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar história: das origens do homem à era digital. 8º. ano. 1. ed.
São Paulo: Moderna, 2011. p. 83. Disponível em <https://blogdoenem.com.br/revolucao-industrial-historia-enem/>
Acesso 06 Mai. 2020.

FIGURA III

Disponível em
<https://www.google.com/search?q=IMAGEM++celular+computador&tbm=isch&ved=2ahUKEwiyp87Vr5_pAhU
cMLkGHV8sBZYQ2cCegQIABAA&oq=IMAGEM++celular+computador&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoC
CAA6BggAEAgQHlD3uAxY1PAMYPH1DGgBcAB4AIABigGIAfwSkgEEMC4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aX
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otaW1n&sclient=img&ei=gryXrLeGJzg5OUP39iUsAk&bih=506&biw=1077&rlz=1C1OKWM_ptBRBR872BR872&hl=pt-BR#imgrc=ypQlFH3_kWACHM> Acesso 06 Mai 2020.

Conforme as imagens I, II, e III, comente:
a)

Comente como as imagens dialogam entre si na narrativa histórica da Revolução

industrial em suas diversas fases:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b)

Discorra sobre as alterações nas relações de trabalho e sociais a partir da revolução,

pontuando avanços e retrocessos em cada fase.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2) Analise o conteúdo da Figura abaixo e comente sobre as reflexões propostas pela charge:

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-terceirarevolucao-industrial.htm#resposta-1583 > acesso 06 Mai. 2020.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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3) A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Qual das
alternativas abaixo explica o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? Disponível em:
<https://regininha-atividadesescolares.blogspot.com/2016/12/questoes-sobre-revolucao-industrial.html> Acesso em
06 Mai. 2020.

a) Presença de petróleo no território; mão de obra em abundância; capital da nobreza para
investimentos; presença de grande quantidade de máquinas importadas da França.
b) Economia baseada no feudalismo, grande quantidade de artesãos; boas reservas de carvão
mineral; contatos comerciais com a Índia.
c) Presença de grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro em seu território; mão de
obra em abundância; capital da burguesia para investimentos em indústrias; mercado
consumidor.
d) Grandes investimentos em transporte marítimo; grandes reservas de petróleo; mão de obra
estrangeira em abundância; relações comerciais com o Brasil.

4) (Feevale 2012) A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra a partir de meados do século
XVIII, pode ser compreendida como uma revolução sem precedentes, que resultou em
transformações de ordem econômica e social.
Disponível

em:

<http://mestresdahistoria.blogspot.com/2014/03/roteiro-de-estudos-revolucao-industrial.html>

Acesso em 04 Mai. 2020.

Sobre essa Revolução, são feitas algumas afirmações.
I. Implicou em um processo de mecanização do campo, alterando costumes e paisagens.
II. Implicou em mudanças de grande amplitude, como a nova organização das relações
trabalhistas.
III. Implicou em uma nova concepção de tempo, vinculada à produção e ao trabalho nas fábricas.
Marque a alternativa correta.
a) Apenas a afirmação I está correta.
b) Apenas a afirmação II está correta.
c) Apenas a afirmação III está correta.
d) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
e) Todas as afirmações estão corretas.

Geografia
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Conflitos Regionais na Ordem Global*
Os Estados Unidos são o país mais poderoso do planeta. Segundo dados do Banco
Mundial, cerca de um quarto da riqueza mundial está em bancos estadunidenses, negociado em
suas Bolsas de Valores ou faz parte do patrimônio de suas empresas. O país produz 14% de toda
a energia consumida no planeta. Além disso, suas Forças Armadas são a mais modernas e
equipadas do mundo.
Sem formar um império colonial como as potências europeias do século XIX, os Estados
Unidos constituíram uma força militar com alcance e poder jamais vistos. Com diversas
intervenções diretas ou indiretas em outros países, desde os tempos da Guerra Fria, os
estadunidenses tentaram assegurar as conquistas econômicas, impondo-se como o centro do
capitalismo mundial.
A partir da década de 1990, os Estados Unidos expandiram as bases militares para todos
os continentes, englobando um vasto complexo de bases navais, aéreas, instalações militares e
postos estratégicos. Dessa maneira, puderam realizar diversas intervenções e ações militares.
Com autorização da ONU, envolveram-se na Guerra do Golfo (1991), na guerra civil da Somália
(1992-1995), no Haiti (1993-2000 e 2004), na Bósnia (1993), em Kosovo (1999), no
Afeganistão (2001) e em outros conflitos.

Doutrina Bush
Os atentados terroristas contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York,
e o Pentágono, em Washington, no dia 11 de setembro de 2001, foram o estopim da “guerra ao
terror” declarada pelo então presidente George W. Bush. No ano seguinte, o presidente divulgou
o documento “A estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos”, que ficou conhecido
como Doutrina Bush.
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Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, conduzidos pela rede Al-Qaeda, liderada pelo saudita
Osama
Bin Laden, foram o estopim da “guerra ao terror”. Disponível em :< http://blog.editoracontexto.com.br/11-desetembro-2001-eua-sofreram-seu-maior-atentado/> Acesso em: 12 Mai.2020.

Baseando-se no pressuposto de que os Estados Unidos, como superpotência, têm o papel
de proteger o mundo contra possíveis ameaças de grupos terroristas, essa doutrina abriu a
possibilidade de intervenções preventivas e ataques a países considerados hostis e suspeitos de
proteger ou abrigar esses grupos ou de desenvolver armas químicas, biológicas ou nucleares.
Em 2003, com base na Doutrina Bush, os Estados Unidos invadiram o Iraque, sob a
acusação de que esse país teria armas de destruição em massa e representaria uma ameaça. Essa
ação unilateral não contou com o apoio da ONU e, portanto, violou a Carta das Nações Unidas,
que admite apenas ações militares realizadas em legítima defesa e somente após o Conselho de
Segurança ter tomado medidas de manutenção da paz. Além disso, as suspeitas dos Estados
Unidos se mostraram infundadas, pois não foram encontrados armas proibidas por acordos
internacionais no Iraque.
Segundo a Doutrina Bush, existiriam áreas de “elevada tirania”, como o Irã e a Coréia do
Norte, e países considerados hostis e preocupantes, como a Síria e a Venezuela.
A Coreia do Norte insiste no direito de dispor de uma indústria nuclear e anunciou em
2003 ter uma bomba atômica, retirando-se do Tratado de Não Proliferação Nuclear e
contrariando as posições de Washington. Com isso, a Coréia do Norte tornou-se um adversário
que oferece risco, o que foi comprovado em 2006, quando o governo norte-coreano anunciou ter
testado sua primeira bomba nuclear e, em 2016, quando ameaçou atacar os Estados Unidos e a
Coréia do Sul.
A zona de instabilidade para os interesses estadunidenses concentra-se no Oriente Médio
e se estende de Israel até a Ásia Central (Afeganistão e Paquistão). Com fortes sentimentos
nacionalistas e anticolonialistas, muitos países árabes nacionalizam seus recursos naturais,
colocando-se na esfera de preocupações geopolíticas das grandes potências.
A estratégia militar dos Estados Unidos nessa região de grande instabilidade foi realizada
por meio de um jogo de alianças com determinada facções políticas. Tirando proveito da
heterogeneidade étnica da região, dividindo as facções e oferecendo benefícios para certos
grupos, o governo estadunidense conseguiu consolidar sua presença nos planos políticos e
militar em países como Arábia Saudita e Paquistão.
Com grandes reservas de petróleo, o Iraque e o Irã são exemplos típicos dessa política,
Em 1979, o Iraque tinha um governante, Saddam Hussein, apoiado pelos Estados Unidos. Nesse
mesmo ano, no Irã, o governante, que era favorecido pelos Estados Unidos, foi deposto e uma
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nação islâmica foi constituída. Ainda nesse ano, o Iraque, com o apoio estadunidense, iniciou
uma guerra contra o Irã, que se estendeu até 1988, deixando um saldo de mais de 700 mil
mortos.
Em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, provocando uma reação internacional, A ONU
autorizou o uso da força, e uma coligação liderada pelos Estados Unidos iniciou a Guerra do
Golfo, Dessa maneira, o Iraque passou de aliado a inimigo do governo estadunidense, o que
contribuiu para que fosse invadido em 2003.
A eleição de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos, em 2008, coincidiu
com a crise econômica que atingiu proporções alarmantes com elevados índices de desemprego,
contribuindo para tirar o foco das questões relacionadas à política internacional. A oposição
republicana acusou Obama de enfraquecer a liderança global estadunidense. Uma fonte de
desgaste foi o crescimento do autodenominado Estado Islâmico, também conhecido como El,
formado por grupos rebeldes que tomaram grandes faixas territoriais da Síria e do Iraque.
* Referência Bibliográfica
Terra, Lygia. Conexões: estudos e geografia geral e do Brasil/Lygia Terra, Regina Araújo, Raul Borges Guimarães
– 3° Ano. 3. Ed. São Paulo: moderna, 2016.
Para saber mais assista ao documentário Fahrenheit 9/11- Direção: Michael Moore. Pais Estados Unidos, Ano
2004. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kYJD5gLth2E Acesso em: 12 de Mai. 2020.

Desafios de Geografia

Após leitura do texto: Conflitos Regionais na Ordem Global responda as questões abaixo:
1) Os Estados Unidos são o país mais poderoso do planeta. De que maneira pode-se afirmar esta
sentença?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Como os Estados Unidos vem assegurando sua hegemonia, especialmente a partir da década de
1990?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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3) Os atentados terroristas contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, e o
Pentágono, em Washington, no dia 11 de setembro de 2001, foram a principal causa do
estabelecimento da Doutrina Bush. Quais são os principais fundamentos desta doutrina?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4) Por que a Coréia do Norte vem desafiando a hegemonia geopolítica dos Estado Unidos no
mundo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5) Por que o Oriente Médio se converteu em uma região de grande instabilidade aos interesses
estadunidenses? E Qual tem sido a estratégia militar para enfrentamento dessas ameaças?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sociologia
A Sociedade Capitalista e as Desigualdades em Classes Sociais

Foto: Tuca Vieira: Disponível em:
https://www.google.com/search?q=o+bairro+Parais%C3%B3polis,+que+est%C3%A1+localizado+na+cidade+de+S%C3%A3o+Paulo&rlz=1C1
GCEU_ptBRBR859BR859&sxsrf=ALeKk03i9Uy_O2jwXHKPY8XH5w3WlrP90g:1589295731273&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah
UKEwjrmoX8y67pAhWlK7kGHWi4ChkQ_AUoBHoECBcQBg&biw=1440&bih=789#imgrc=siKYbbC9qZAyYM. Acesso em: 12 de

maio de 2020.
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É através das classes sociais, que se expressam, no sentido mais preciso, a forma como as
desigualdades se estruturam nas sociedades capitalistas. Karl Marx foi quem procurou colocar
no centro de sua análise a questão das classes. Para ele, dependendo de cada situação histórica,
podem-se encontrar muitas classes no interior dessas sociedades. Entretanto, pelo fato de serem
capitalistas, isto é, de serem regidas por relações em que o capital e o trabalho assalariado são
dominantes, em que a propriedade é o fundamento e o bem maior a ser preservado, pode-se
afirmar que existem duas classes fundamentais na sociedade capitalista:
Burguesia – são os donos dos meios de produção de uma sociedade, eles representam o
capital;
Proletariado – estes são os donos da força de trabalho que gera lucro à burguesia, estes
vendem seu trabalho em troca de um salário.
Max Weber é outro autor clássico que analisa a questão a partir dos conceitos de classe e
situações de classe. Apontando para o fato de existirem indivíduos com interesses típicos iguais.
Por situações de classe entende o conjunto de possibilidades típicas: a) de provisão de bens; b)
de posição externa; e c) de futuro pessoal, todas ela derivadas, dentro de determinada ordem
econômica, das possibilidades de poder dispor de bens e serviços. Para Weber, classe é todo
grupo humano que se encontra em igual “situação de classe”. Significa dizer que os indivíduos
participam de uma classe social se têm as mesmas possibilidades de acesso a bens, a posição
social e a um destino comum.
Essa análise de Weber é que possibilitou a estratificação – classe A, B, C, D ou E, por
exemplo – a partir do consumo de bens e do acesso a serviços diferente.
A imagem acima é um exemplo clássico da desigualdade brasileira. No lado esquerdo é
possível ver o bairro Paraisópolis, que está localizado na cidade de São Paulo, sendo um local
considerado pobre e favelado, possuindo uma estrutura urbana desqualificada para acomodar
tantos habitantes.
Já ao lado direito, é a região de Morumbi, considerada uma região nobre da capital
paulista. Essa região possui alta renda familiar, e a expectativa de vida das pessoas que moram
nessa região ultrapassa os 80 anos de idade.
A desigualdade é nítida, mas agora que você entende mais do assunto é capaz de
raciocinar: por acaso, são os moradores do Morumbi os culpados dos moradores da favela?
Deve-se tirar alguém da cobertura no Morumbi e dar para alguém que mora no barracão?
O crescente estado de miséria, as disparidades sociais, a extrema concentração de renda,
os salários baixos, o desemprego, a fome que atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a
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mortalidade infantil, a marginalidade, a violência, etc, são expressões do grau a que chegaram as
desigualdades sociais no Brasil.
Quando se fala em desigualdades sociais e pobreza no Brasil, não se trata de centenas de
pessoas, mas em milhões que vivem na pobreza absoluta. Essas pessoas sobrevivem apenas com
1/4 de salário mínimo no máximo.
Referência Bibliográfica: TOMAZI, Nelson Dácio. Iniciação a Sociologia. SP, atual; 1993.
Sites pesquisados: Disponível em: http://grupoevolucao.com.br/livro/Sociologia2/desigualdades_sociais.html.
Acesso: 11 de maio de 2020.

Desafios de Sociologia
1 – (Ufub) – De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social explica-se:
a) Pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu
trabalho.
b) Pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e
não proprietários dos meios de produção.
c) Pelas diferenças de inteligência e habilidade inatas dos indivíduos, determinadas
biologicamente.
d) Pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos
históricos, marcados pela igualdade de oportunidades.
2 – (Upe-ssa 2 2016) – Observe a charge a seguir:

Disponível em: http://www.folha de campinas.com.brportal2012/10/especialistas-divergem-sobre-ascensao-daclasse-media. Acesso em Mai. 2020.
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A estrutura social é um tema presente nos estudos sociológicos. Com base na charge, é
CORRETO afirmar que,
a) a desigualdade social fundamenta-se na habitação, pois a obtenção de outros elementos de
sobrevivência depende, exclusivamente, dos indivíduos.
b) os movimentos sociais funcionam como mecanismos que incentivam a criação de espaços
sociais, a exemplo do apresentado na charge.
c) a estratificação da sociedade brasileira é dividida em classes sociais, que são determinadas por
condições econômicas e sociais de vida.
d) o morador de uma das casas da charge compara sua residência com a de uma classe social
superior. Esse fato o deixa satisfeito com sua condição social.
e) a classe média no Brasil é caracterizada por possuir grande acúmulo de dinheiro que a torna
uma estrutura social frágil, se comparada a outras organizações sociais.
3- A imagem representa uma situação social comum no Brasil, indicativa:

Disponível em: http://paduacampos.com.br/2012/2012/12/26. Acesso 12 Mai. 2020.

A) da existência de uma visão etnocêntrica do mundo, que valoriza a cultura de consumo
disseminada no mundo ocidental.
B) da diversidade social do povo brasileiro, já que os indivíduos são apenas diferentes e não
superiores e inferiores.
C) da desigualdade social, pois as condições sociais e econômicas dos indivíduos são díspares.
D) do choque cultural estabelecido pelo contato entre indivíduos de culturas diferentes, no qual
ambos se estranham.
E) da valorização do diálogo intercultural, em que é reconhecido o direito à diferença e a luta contra
as formas de discriminação e desigualdade social.

Filosofia
Introdução ao Pensamento Político
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Para Refletir!
“Os políticos são todos iguais”. “A política corrompe”. Quantas vezes você já ouviu ou falou
frases como essas? Pode-se dizer que, atualmente, elas fazem parte do senso comum.
“Ao mesmo tempo, ouvimos expressões como: “você não foi muito político” ou “você precisa
ser mais político”. Nesse caso, qual o sentido do termo? Existem sentidos diferentes tanto para
a palavra político quanto para política? Quais seriam esses sentidos?
Observe a imagem:

Mesário testa uma urna eletrônica utilizada nas eleições 2012, em Porto Alegre (RS). A ideia de democracia
(como sistema político cujo poder emana da vontade do povo) e a ideia de cidadania (como a condição da
pessoa que usufrui de direitos e deveres, por pertencer a um Estado) São alguns elementos que herdamos da
organização política grega.

Política e Participação
Atualmente, quase sempre empregamos a palavra política num sentido muito restrito, como
referência a um quadro institucional do qual fazem parte o Estado, os partidos políticos, as
eleições, os políticos.
Na Grécia Antiga, onde se desenvolveu pela primeira vez a Filosofia política, a situação era
diferente: na pólis, a prática política era cotidiana, e todos os cidadãos se viam envolvidos nos
assuntos que eram de interesse comum. Atualmente, o esvaziamento da participação dos
cidadãos ocorre na exata medida em que há a tendência de restringir a política ao quadro
institucional. Nossa participação na política costuma a ser mínima: periodicamente, votamos nas
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eleições. O resultado dessa situação se faz sentir: se o quadro institucional apresenta problemas
(corrupção e autoritarismo, por exemplo) conclui-se que a atividade política é um “mal
necessário”.
Diversos pensadores - de Espinosa a Habermas, passando por Marx - abordaram a questão
da liberdade, vinculando sua realização a uma determinada ação política, ou então à
existência de liberdades políticas. De fato, a política sempre esteve no centro da especulação
filosófica, na medida em que está imbricada, por exemplo, em questões éticas. Vamos examinar
a forma como esse tema foi entendido ao longo da História, tendo como horizonte a ideia de que
não se deve “abrir mão” da política, mas sim, pensá-la como parte integrante da existência do
indivíduo e de suas escolhas éticas.

Aristóteles: o bem comum

Gravura anônima representando a educação de Alexandre Magno por Aristóteles (Imagem Google)

Na Grécia Antiga, Aristóteles e Platão se dedicaram à formulação de um Pensamento
Político.
Aristóteles, professor de Alexandre Magno, também não considerava a democracia a
melhor forma de promover o bem comum. Mas não a criticou com tanta veemência quanto
Platão.
Aristóteles dizia que todas as coisas têm uma finalidade, e a política não é uma exceção.
Para ele sua finalidade é proporcionar ao mesmo tempo justiça e felicidade, sendo, portanto, um
prolongamento da ética. Como afirmou em Ética a Nicômaco.
A justiça resulta de atos voluntários, ou seja, depende da consciência do indivíduo. Uma
cidade habitada por pessoas justas (capaz de realizar atos justos) será uma cidade onde
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prevalecerá a justiça. Dessa forma, a qualidade das leis da pólis depende das qualidades morais
dos cidadãos.
Aristóteles afirmou que é da natureza humana viver em sociedade e, numa das suas
passagens mais famosas, que “o homem é um animal político”. Dessa forma, a pólis existe por
natureza. Nela os homens estabelecem suas relações de amizade. A justiça é vista como
inseparável da amizade, que ocorre quando os homens se desejam o bem mutuamente, de
maneira espontânea e sem visar à obtenção de vantagens. Ou seja, a amizade se funda no
desinteresse. Disse Aristóteles: “sem amigos, ninguém escolheria viver (Ética a Nicômaco) ”.
As diversas formas de governo, conforme analisadas por Aristóteles, devem refletir o
interesse pelo bem comum, que pode ser alcançado pelo governo de um só (monarquia), de um
grupo (aristocracia) ou do povo (democracia). Porém, cada uma dessas formas pode sofrer um
desvio, não cumprindo suas finalidades e transformando-se, respectivamente, em tirania,
oligarquia e demagogia. Fiel à sua proposta da justa medida, Aristóteles dá preferência a um
regime moderado, a politeia, em que o governo estaria nas mãos dos melhores cidadãos, ou seja,
dos que ocupam uma posição intermediária entre ricos e pobres.

Platão: o governo dos filósofos
Por volta de 367 a. C., Platão deixou a Academia e se mudou para Siracusa, cidade grega
na Silícia, com o objetivo de aconselhar e rei Dionísio II. Platão já havia visitado a cidade anos
antes, quando buscou uma aproximação com o rei anterior, Dionísio I, porém sem sucesso.
Dessa vez, Platão viu a oportunidade de colocar em prática suas ideias políticas, que haviam sido
desenvolvidas no Livro A República, recém-concluído.
Nessa obra, Platão apresentou sua teoria do conhecimento, destacando a importância da
educação ou da formação do filósofo. Logo após a apresentação da alegoria da caverna (Livro
VII de A República), afirmou - mais uma vez do personagem Sócrates - a necessidade de
empregar os filósofos no governo da cidade.
Platão utilizou a metáfora do corpo humano - que segundo ele, compõe-se de três partes:
cabeça, peito e ventre- para descrever o Estado ideal. Cada parte tem uma característica peculiar,
respectivamente: razão, vontade e desejo. Essas por sua vez, expressam virtudes: a razão é a
fonte da sabedoria, a vontade resulta em coragem, e o desejo, que deve ser controlado, implica
moderação. Em seguida Platão descreve o Estado perfeito como aquele em que existem três
categorias de cidadãos:


Os governantes, que devem ser os filósofos (amantes do conhecimento), correspondem
à sabedoria.
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Os guerreiros, que protegem a cidade, correspondem à coragem.



Os trabalhadores, (tanto ligados a terra quanto artesãos) que garantem o sustento da
cidade, correspondem à moderação.
Além disso, para se construir a cidade justa, seria necessário haver: educação para ambos

os sexos (nesse sentido Platão expressava uma preocupação com as mulheres pouco comum na
Grécia Antiga) e relações pessoais independentes de restrições familiares, ou seja, as crianças
seriam cuidadas e educadas em conjunto, sem a organização tradicional da família.
A propriedade pessoal deveria ser extinta, uma vez que é fonte de cobiça.
A constatação de que os filósofos não são muitos possibilita uma crítica à democracia,
por definição, o governo do povo, portanto, de muitos. Não se pode esquecer que, no tempo de
Platão, o governo democrático de Atenas foi responsável pela condenação e execução de
Sócrates. Para Platão, numa cidade governada por filósofos triunfaria a justiça, e essa seria a
finalidade da Política. Em outras palavras, a visão de Política em Platão é, sobretudo, ética,
uma vez que tem como princípio fazer o bem e depende da virtude dos governantes. Tal
visão predominou no pensamento político ocidental até pelo menos o século XVI, quando surgiu
a obra de Maquiavel, que estudaremos em breve.
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Desafios de Filosofia

A vida cotidiana na Grécia Antiga: A Eclésia - (Imagem Google)
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1- (Enem 2009) Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela
dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho
trivial ou de negócios — esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades
morais —, tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é
indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas”.
VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:
a. ( ) Possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos
de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de
trabalhar.
b. ( ) Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma
concepção política profundamente hierarquizada da sociedade.
c. ( ) Estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava
todos os habitantes da pólis a participarem da vida cívica.
d. ( ) Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos
deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais.
e. ( ) Vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que
tinham tempo para resolver os problemas da cidade.

A formação da Pólis Grega (Imagem Google)

2- (Enem 2017) Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele
mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou
antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida?
Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de
qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo
pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a
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política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser
estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto; e vemos
que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão
sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o
que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras,
de modo que essa finalidade será o bem humano.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. ln: Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991 {adaptado).

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que:
a. ( ) O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses.
b. ( ) O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade.
c. ( ) A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade.
d. ( ) A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente.
e. ( ) A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum.

A República e o Governo Ideal de Platão (Imagem Google)

3-(UEL/2010) No pensamento ético-político de Platão, a organização no Estado Ideal reflete a
justiça concebida como a disposição das faculdades da alma que faz com que cada uma delas
cumpra a função que lhe é própria. No Livro V de A República, Platão apresentou o Estado Ideal
como governo dos melhores selecionados. Para garantir que a raça dos guardiões se mantivesse
pura, o filósofo escreveu.
É preciso que os homens superiores se encontrem com as mulheres superiores o maior número
de vezes possível, e inversamente, os inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência
daqueles, e a destes não, se queremos que o rebanho se eleve às alturas.
(Adaptado de: PLATÃO. A República. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993, p.227-228.)
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento ético-político de Platão é correto
afirmar:
a. ( ) No Estado Ideal, a escolha dos mais aptos para governar a sociedade expressa uma
exigência que está de acordo com a natureza.
b. ( ) O Estado Ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente misturada, em que
os homens e mulheres livremente se escolhem.
c. ( ) O reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado Ideal torna
legítima a supremacia dos melhores sobre as classes inferiores.
d. ( ) A condição necessária para que se realize o Estado Ideal é que as ocupações próprias de
homens e mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas.
e. ( ) O Estado Ideal apresenta-se como a tentativa de organizar a sociedade dos melhores
fundada na riqueza como valor supremo.
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