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Sociologia

CRONOGRAMA DA SEMANA 10
(25 a 29 de maio 2020)
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – segunda-feira
Tema: Auguste Comte – Ordem e Progresso
CIÊNCIAS NATURAIS E SUAS TECNOLOGIAS – terça-feira
Tema: Física – Força
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – quarta-feira
Tema:
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS – quinta-feira
Tema: LP: Figuras de linguagem – de sintaxe
LI:
PRODUÇÃO DE TEXTO – sexta-feira
Tema: LP/PT: Parágrafo de notícia

Auguste Comte

Ordem e Progresso
A teoria evolucionista dos primeiros cientistas sociais sobre o potencial humano, o
avanço tecnológico e até onde o Homem pode chegar através das ciências.
Competência de Área 1 – Compreender os elementos culturais que
constituem as identidades.
H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus
processos históricos.
Competência de Área 3 – Compreender a produção
e o papel histórico das instituições sociais, políticas
e econômicas, associando-as aos diferentes grupos,
conflitos e movimentos sociais.
H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais,
políticos, econômicos ou ambientais ao longo da
história.
#PartiuSociologiaComCQT

#IniciandoConversacomConteúdo

Auguste Comte

#IniciandoConversacomConteúdo

#IniciandoConversacomConteúdo

Aprendendo com a História
O Positivismo é uma linha teórica da Sociologia, criada pelo francês Auguste Comte
(1798-1857), que começou a atribuir fatores humanos nas explicações dos diversos assuntos,
contrariando o primado da razão, da teologia e da metafísica. Segundo Henry Myers (1966), o
“Positivismo é a visão de que o inquérito científico sério não deveria procurar causas últimas
que derivem de alguma fonte externa, mas sim, confinar-se ao estudo de relações existentes
entre fatos que são diretamente acessíveis pela observação”.
Em outras palavras, os positivistas abandonaram a busca pela explicação de fenômenos
externos, como a criação do homem, por exemplo, para buscar explicar coisas mais práticas
e presentes na vida do homem, como no caso das leis, das relações sociais e da ética.
Para Comte, o método positivista consiste na observação dos fenômenos, subordinando a
imaginação à observação. O fundador da linha de pensamento sintetizou seu ideal em sete
palavras: real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Comte preocupou-se em
tentar elaborar um sistema de valores adaptado com a realidade que o mundo vivia na época
da Revolução Industrial, valorizando o ser humano, a paz e a concórdia universal.

#IniciandoConversacomConteúdo
O Positivismo teve fortes influências no Brasil, tendo como sua representação máxima
o emprego da frase positivista “Ordem e Progresso”, extraída da fórmula máxima do
Positivismo: “O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim”, em plena
bandeira brasileira. A frase tenta passar a imagem de que cada coisa em seu devido lugar
conduziria para a perfeita orientação ética da vida social.
A inscrição “Ordem e Progresso”, sempre em verde, é o lema político do Positivismo, forma
abreviada do lema de autoria do positivista francês Auguste Comte: O Amor por princípio e
a Ordem por base; o Progresso por fim. Seu sentido é a realização dos ideais republicanos:
a busca de condições sociais básicas (respeito aos seres humanos, salários dignos, etc.) e o
melhoramento do país (em termos materiais, intelectuais e, principalmente, morais).
Embora o Positivismo tenha tido grande aceitação na Europa e também em outros países,
como o Brasil, e talvez seja a base do pensamento da Sociologia, as ideias de Comte foram
duramente criticadas pela tradição sociológica e filosófica marxista, com destaque para a
Escola de Frankfurt.

#IniciandoConversacomConteúdo
Do Império à República: o Brasil foi o único país da
América que se tornou independente e manteve o
regime monárquico, que se estendeu de 1822 a 1889.
A partir de meados de 1850, com o fim do tráfico de
cativos, acendia-se a polêmica acerca da escravidão,
ao mesmo tempo em que começava a ganhar forma
o movimento republicano. Nesse mesmo período,
difundia-se, na Europa, o positivismo, com a fundação,
em 1848, da Sociedade Positivista, instituída por
Comte. Já no Brasil, antes mesmo da proclamação da
República, criou-se, no ano de 1881, o Apostolado e a
Igreja Positivista, instalada na cidade do Rio de Janeiro.
A fachada da edificação foi inspirada no Pantheon, de Paris, e, na entrada, uma rosa dos ventos, colocada na
entrada do templo, indica a direção da capital francesa, país onde surgiu o pensamento positivista. Miguel de
Lemos, fundador da instituição, chamada de Templo da Humanidade, foi um dos principais incentivadores do
positivismo no Brasil, juntamente com Benjamin Constant e Raimundo Teixeira Mendes.
Os ideais de ordem e progresso, a preocupação com a moral, e o sentido de evolução da corrente positivista
encaixavam-se muito bem nos ideais republicanos e abolicionistas brasileiros, e fundamentaram, assim, a
construção da República Federativa do Brasil.
Fonte: https://bndigital.bn.gov.br/francebr/positivismo.htm

O que é ordem (social)?
O que é progresso?
Há progresso sem ordem?
Há progresso na desordem?
Que tipos de progressos podemos elencar?
Oque pode ser considerado progresso tecnológico?
E humano?
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Com base nos conhecimentos sobre Sociologia, Auguste
Comte e Positivismo, responda às questões abaixo.

#MAONAMASSA01

~

OBSERVANDO A REALIDADE

~

 que é o verdadeiro progresso?
■ O
■ O que as guerras com armas de última geração, as
armas biológicas, representam no cenário do progresso
tecnológico?
■ Em que nível o homem precisa progredir?
■ O progresso deve ser consequência da ordem? Justifique
sua resposta.

#MAONAMASSA01

Após observar as duas imagens e construir a relação entre
ordem e progresso, responda às seguintes questões:

#Entretenimento
Vamos assistir a um filme?!?!
O Exterminador do futuro
Disfarçado de humano, o assassino conhecido
como o Exterminador (Arnold Schwarzenegger)
viaja de 2029 a 1984 para matar Sarah Connor
(Linda Hamilton). Enviado para proteger Sarah
está Kyle Reese (Michael Biehn), que divulga
a chegada do Skynet, um sistema de inteligência artificial que
detonará um holocausto nuclear. Sarah é o alvo porque a Skynet
sabe que seu futuro filho comandará a luta contra eles. Com o
implacável Exterminador os perseguindo, Sarah e Kyle tentam
sobreviver.

#MAONAMASSA01

■ Como o filme aborda o avanço tecnológico?
■ A ênfase é dada à máquina ou ao homem?
■ Quem sobrevive ao iminente progresso tecnológico
acelerado?
■ Em que nível o filme aborda a mecanização do humano?
■ Qual é a relação entre tecnologia e violência?

~

Após assistir ao filme, responda às questões propostas.

#ENEMeVESTIBULARES
(Enem/2015) O filósofo Auguste Comte (1798 – 1857) preenche sua
doutrina com uma imagem do progresso social na qual se conjugam
ciência e política deve assumir o aspecto de uma ação científica e a
política deve ser estudada de maneira científica (a física social). Desde
que a Revolução francesa favoreceu a integração do povo na vida social,
o positivismo obstina-se no programa de uma comunidade pacífica. E o
Estado, instituição do “reino absoluto da lei”, é a garantia da ordem que
impede o retorno potencial das revoluções e engendra o progresso.
RUBY, C. Introdução à filosofia política. São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado).

A característica do Estado positivo que lhe permite garantir não só a
ordem, como também o desejado progresso das nações, é ser
A)	espaço coletivo, onde as carências e desejos da população se
realizam por meio das leis.
B)	produto científico da física social, transcendendo e transformando
as exigências da realidade.
C)	elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as
ações dos membros da comunidade.
D)	programa necessário, tal como a Revolução Francesa, devendo
portanto se manter aberto a novas insurreições.
E)	agente repressor, tendo um papel importante a cada revolução, por
impor pelo menos um curto período de ordem.

#ENEMeVESTIBULARES
(UNIMONTES MG/2010) “Tens que combater três inimigos: a sacristia,
o capital e o quartel. O primeiro é a noite, o segundo é a fome, o terceiro
é a morte”.

(Jornal A Questão Social. Santos, 1896. Citado por DOMINGUES, Joelza Éster;
LEITE, Layla Paranhos (Orgs.). História: o Brasil em Foco. São Paulo: FTD, 1996, p. 239)

O texto acima
a)	Revela o discurso comunista no Brasil, divulgado pelo seu órgão
oficial, o PCB.
b)	Expressa o ideal anarquista que condena, entre outros fatores, o
militarismo e o poder eclesiástico.
c) 	Expressa os ideais positivistas, muito influentes no Brasil em fins do
século XIX, especialmente sua perspectiva racionalista.
d) 	Revela o pensamento político de revoltas como Canudos e
Contestado, nas quais se lutava contra a Igreja e o grande capital.

#ENEMeVESTIBULARES
(PUC MG/2002) A bandeira do Brasil foi pensada no contexto da
construção do Estado Republicano nos anos iniciais da República Velha.
Seu lema, Ordem e Progresso, expressava:
a)	as idéias anarco-sindicalistas: progresso capitalista com ordem nos
sindicatos.
b)	o ideário positivista conservador: progresso econômico com ordem
social.
c) o pensamento socialista: progresso industrial com ordem militar.
e) a ideologia marxista: progresso material com ordem constitucional.

