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Conteúdo: Mentalidades do Século XIX 

Datas: 31/08 e 03/09  

 

1. Cientificismo  

No século XIX, o conhecimento que procura compreender racionalmente os fenômenos 

do mundo, assim muitas ciências foram sistematizadas, recebendo um tipo de configuração que 

as tornaria respeitáveis. Com as mudanças mais profundas nas sociedades que começavam a 

evoluir, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ocorreram na Europa, e é 

exatamente por esta razão que é também na Europa que se iniciam as primeiras teorias 

sociológicas, isto é, as primeiras regras escritas de como entender as sociedades 

  

2. Sociologia 

Sociologia é a ciência social que estuda as relações sociais e as formas de associação 

dos seres humanos, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. A sociologia 

estuda os grupos sociais, a divisão da sociedade em camadas ou classes sociais, a mobilidade 

social, os processos de mudança, cooperação, competição e conflito que ocorrem nas 

sociedades.   

 

2.1. Augusto Comte 

Anteriormente ao século XIX, quem estudava a sociedade eram os filósofos. Augusto 

Comte, filósofo e professor em uma universidade na França, Augusto Comte dedicou-se a 

estudar a sociedade como uma ciência, chamada até aqui de Física Social. Só mais tarde, ainda 

no século XIX, mais precisamente no ano de 1839 é que Augusto Comte vai chamar está ciência 

de Sociologia, que significa Societas, do latim = sociedade, e logos, do grego = estudo, razão. 

Augusto Comte vai ter este interesse em transformar a sociologia em ciência, porque a 

sociedade daquela época estava passando por transformações muito grandes, a Europa mudava 

o modo de viver e produzir, para iniciar outro. Isto significa dizer, que ela deixava o feudalismo 

(sistema econômico baseado na terra), para entrar no capitalismo (sistema econômico baseado 
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no capital = dinheiro). 

  

2.2. Émile Durkheim 

Émile Durkheim é o primeiro a escrever as regras sociológicas, a teorizou sobre a 

sociedade, e são exatamente estas teorias que irão nos ajudar a compreender melhor como 

funcionam. 

As regras definem-se por: 

 

Fato Social 

É a maneira de uma sociedade agir, pensar ou sentir. Significa dizer que é um padrão de 

comportamento social. Para entendermos melhor Durkheim coloca três características para a 

identificação do fato social, são elas: 

-Gerenalidade: o que é comum a maioria em uma sociedade, ou seja, coletivo ou geral; 

-Exterioridade: que não depende do indivíduo para acontecer; 

-Coercitividade: é a pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo, ou seja, os 

indivíduos são “obrigados” a seguir o comportamento estabelecido pelo grupo. 

 

Solidariedade 

Para Durkheim é a solidariedade que mantém uma sociedade unida. Segundo ele não é 

possível viver em sociedade sem solidariedade; nós entraríamos em conflito e não 

conseguiríamos viver socialmente.  

 

Solidariedade Mecânica 

É constituída por um sistema de segmentos homogêneos e semelhantes entre si. Os 

membros da sociedade em que domina a solidariedade mecânica estão unidos por laços de 

parentesco. O meio natural e necessário a essa sociedade é o meio natal, onde o lugar de cada 

um é estabelecido pela consanguinidade e a estrutura dessa sociedade é simples. O indivíduo, 

nessa sociedade, é socializado porque, não tendo individualidade própria, se confunde com seus 

semelhantes no seio de um mesmo tipo coletivo. 

 

Solidariedade Orgânica 

A solidariedade orgânica é fruto das diferenças sociais, já que são essas diferenças que 

unem os indivíduos pela necessidade de troca de serviços e pela sua interdependência. Os 
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membros da sociedade onde predomina a solidariedade orgânica estão unidos pelo trabalho 

social. 

O meio natural e necessário a essa sociedade é o meio profissional, onde o lugar de cada 

um é estabelecido pela função que desempenha, e a estrutura dessa sociedade é complexa. Aqui, 

o indivíduo é socializado, porque, embora tenha sua individualidade profissional, depende dos 

demais e, por conseguinte, da sociedade resultante dessa união. A sociedade que resulta da 

divisão do trabalho social predomina, embora a de direito seja mantida. 

Deste modo, quando quisermos utilizar as teorias do Durkheim, para entender algo na 

nossa sociedade, vamos partir sempre da base do pensamento deste sociólogo: “A sociedade 

influencia o indivíduo”. Para ele, a sociedade é vista como um organismo vivo, onde cada um 

de nós deve cumprir seu papel social, como se a sociedade fosse um grande “corpo vivo” e cada 

um de nós seria como um órgão deste grande corpo, e devemos cumprir nossa função para que 

o corpo funcione bem. Nesse sentido, cumprimos nosso papel social que para Durkheim é o 

conjunto de normas, direitos, e deveres explicativos que condicionam o comportamento dos 

indivíduos junto a um grupo ou dentro de uma instituição. Os papéis sociais, que podem ser 

atribuídos ou conquistados, surgem da interação social, sendo sempre resultado de um processo 

de socialização. 

 

2.3. Max Weber 

Max Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas 

estruturas. Para ele, as motivações e ideias humanas são as forças por detrás da mudança. 

Considerava o indivíduo e suas ações como ponto chave da investigação, evidenciando 

o que para ele era o ponto de partida para a sociologia: a compreensão e a percepção do sentido 

que a pessoa atribui à sua conduta. Para Weber, o objeto de estudo da sociologia é a ação 

humana tendo sentido, que deve ser percebido pelo grupo que o indivíduo se encontra. O 

indivíduo é responsável pelas decisões que toma, inclusive pela própria omissão que, de uma 

forma ou de outra, legitima o poder. É o que Weber denomina de “ação social”. Acreditou na 

possibilidade de interpretação da sociedade “não olhando” para ela, mas sim para o indivíduo 

que nela vive, pois entendia que aquilo que ocorre na sociedade seria a soma das ações das 

pessoas.  

Para Weber, ação social é quando todos se comportam de acordo com o que se faz. Por 

exemplo, usar roupas adequadas a cada situação social, ou seja, o ser humano nunca vai a um 

casamento trajando a roupa que usou quando foi ao parque. O indivíduo leva o grupo em 
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consideração ou atua em direção desse ou contrário a ele. Assim, molda seus próprios atos com 

o objetivo de influenciar os outros, ou de comunicar-se com eles, elogiá-los, criticá-los, enganá-

los, fazê-los rir, chorar ou todas as diversas coisas que as pessoas fazem umas em relação às 

outras. 

É importante ressaltar que “Ação social” consiste na conduta humana dotada de sentido, 

de uma justificativa elaborada de forma subjetiva. É o comportamento consentido e planejado. 

Sempre que um indivíduo tem alguma importância para o que fazemos, ou seja, que 

pensamos em outros quando atuamos, temos um exemplo de “ação social”. Note que a liberdade 

e a individualidade apresentam uma margem estreita. 

Weber diferencia relação social de ação social. Na primeira existe reciprocidade na 

medida em que duas ou mais pessoas estão baseando seus comportamentos nas expectativas 

das outras pessoas. De igual forma, esta reciprocidade não implica que coloquem o mesmo 

sentido em seus comportamentos, mas tão somente que orientam suas ações em relação às 

expectativas alheias (relação social divergente). Isto não significa, no entanto, que não possa 

existir relação social com o mesmo sentido (convergente).  

A ação social pode ser:  

-Tradicional: faz parte, por costume, do grupo: não planejo, por exemplo, ir a uma 

cerimônia religiosa. 

-Emotiva: são as emoções, não havendo a razão, por exemplo, muitas vezes o ambiente 

cria emoções por si só. 

-Racional: pensar, planejar antecipadamente o comportamento de acordo com os outros. 

Os tipos de ação social estão presentes em toda sociedade, inclusive na capitalista, mas 

cada sociedade tem um tipo de ação que predomina. Na sociedade capitalista é a racional com 

relação a fins que predomina. 

 

2.4. Karl Marx 

Karl Marx foi um dos responsáveis em promover uma análise crítica da sociedade 

capitalista. Para ele a origem dos problemas sociais estaria no tipo de organização social. Para 

entender o capitalismo, Marx vai desenvolver um pensamento criticando o capitalismo e 

sugerindo uma transformação social. 

Este filósofo alemão foi expulso da maior parte dos países europeus devido ao seu 

radicalismo. O envolvimento dele com radicais franceses e alemães, no agitado período de 

1840, fez com que ele levantasse a bandeira do comunismo e atacasse o sistema capitalista. 
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Segundo ele, o capitalismo era o principal responsável pela desorientação humana. Ele defendia 

a ideia de que a classe trabalhadora deveria unir-se com o propósito de derrubar os capitalistas 

e aniquilar de vez a característica abusiva deste sistema que, segundo ele, era o maior 

responsável pelas crises que se viam cada vez mais intensificada pelas grandes diferenças 

sociais. 

Este revolucionário, que também participou ativamente de organizações clandestinas 

com operários exilados, foi o criador da obra O Capital, publicado em 1867, que tem como 

tema principal a economia. Seu livro mostra estudos sobre o acúmulo de capital, identificando 

que o excedente que é o lucro e que acaba nas mãos dos capitalistas, classe que fica cada vez 

mais rica à custa do empobrecimento do proletariado. Com a colaboração de Engels, Marx 

escreveu também o Manifesto Comunista, onde não poupou críticas ao capitalismo. 

Segundo o pensamento de Marx, na sociedade capitalista, existem apenas duas classes 

sociais, (1) a burguesia, que é aquela que tomou posse dos meios de produção, enriqueceu e 

também obteve o controle do Estado, isto é, o controle político, criou leis para proteger a 

propriedade privada e manter-se no poder, além de difundir sua ideologia de classe; e (2) o 

proletariado, que sem os meios de produção e voz política na sociedade, transformavam-se em 

parte fundamental para o enriquecimento da burguesia, pois ofereciam mão de obra para as 

fábricas. 

-Meio de Produção: são os meios materiais utilizados por qualquer tipo de trabalho para 

a produção de bens, como máquinas, ferramentas, instalações, formas de energia, a terra, 

matéria prima. 

-Modo de Produção: conceito criado por Marx, para designar o conjunto formado pelas 

forças produtivas e pelas relações de produção de uma sociedade em um período histórico 

determinado. É a maneira como a sociedade produz seus bens e serviços, como utiliza e como 

os distribui. (capitalismo, socialismo, comunismo, feudalismo, escravismo.) 

Para entendermos como funciona o sistema capitalista, utilizando o pensamento 

marxista, vamos tentar entender como a burguesia se mantém no poder econômico e político. 

Para Marx, a burguesia só consegue se manter como classe dominante economicamente, 

por causa do que ele vai chamar de mais-valia.  

A mais-valia é o valor que o trabalhador produz a mais, e que não fica com ele, e sim, 

com o patrão, quer dizer; uma coisa é o valor da força de trabalho, ou seja, o salário; e outra 

coisa é o quanto esse trabalho rende ao capitalista, ou patrão. Segundo Marx o capitalismo é 

um sistema econômico, baseado no capital, lucro, e propriedade privada. 
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A teoria marxista da mais-valia pode ser compreendida da seguinte forma: suponhamos 

que um funcionário leve 2 horas para fabricar um par de calçados. Nesse período ele produz o 

suficiente para pagar todo o seu trabalho. Mas, ele permanece mais tempo na fábrica, 

produzindo mais de um par de calçados e recebendo o equivalente à confecção de apenas um. 

Em uma jornada de 8 horas, por exemplo, são produzidos 4 pares de calçados. O custo de cada 

par continua o mesmo, assim também como o salário do proletário. Com isso, conclui-se que 

ele trabalha 6 horas de graça, reduzindo o custo do produto e aumentando os lucros do patrão. 

Esse valor a mais (mais-valia) é apropriado pelo capitalista e constitui o que Karl Marx chama 

de “Mais-Valia Absoluta”. Além de o operário permanecer mais tempo na fábrica, o patrão 

pode aumentar a produtividade com a aplicação de tecnologia. Dessa forma, o funcionário 

produz ainda mais. Porém, o seu salário não aumenta na mesma proporção. Surge assim, a 

“Mais-Valia Relativa”. Com esse conceito é que Marx define a exploração capitalista. Além da 

alienação, outro fator que - segundo Marx - fortalece as relações estabelecidas pelo capitalismo 

é a ideologia. 

Para Marx, a ideologia tem influência marcante nos jogos do poder, e na manutenção 

dos privilégios que dão forma a maneira de pensar e de agir dos indivíduos na sociedade, pois 

impede que a classe trabalhadora tenha consciência da própria submissão, porque camufla a 

luta de classes quando faz a representação ilusória da sociedade mostrando-a como una e 

harmônica. A ideologia, no conceito marxista, seriam ideias que de alguma forma justificam ou 

mascaram as desigualdades sociais. 

Usando os conceitos e a lógica marxista, podemos dizer que a classe dominante, isto é, 

a burguesia, tem maiores oportunidades de fazer sua história como deseja, pois tem o poder 

econômico e político nas mãos. Ao contrário da classe proletária que, por causa da estrutura 

social, está desprovida de meios para tal transformação. 

 

3. Racismo Científico 

O racismo cientifico é uma corrente de ideias que busca justificar o racismo a partir dos 

conceitos científicos. O racismo é uma forma de discriminação de pessoas por 

suas características fenotípicas associadas às suas características socioculturais, como se ambas 

derivassem dos elementos biológicos do ser humano, e não se uma construção histórico-

cultural. 

Darwinismo social é a teoria da evolução da sociedade. Recebe esse nome uma vez que 

se baseia no Darwinismo, que é a teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin (1808-

https://www.infoescola.com/sociologia/racismo/
https://www.infoescola.com/genetica/fenotipo/
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1882), no século XIX. O darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades 

superiores às outras. Nessa condição, as que se sobressaem física e intelectualmente devem e 

acabam por se tornar as governantes. Por outro lado, as outras - menos aptas - deixariam de 

existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Assim, elas 

entrariam em extinção acompanhando o princípio de seleção natural da Teoria da Evolução. 

Em virtude de ser uma teoria que considera a sociedade em raça superior e raça inferior 

que tem também como base ideais nacionalistas - consiste em um pensamento preconceituoso 

e racista. Deste modo, acreditava que se os europeus eram tão bons dominadores esse fato 

decorria de a sua raça ser superior às demais. 

Da mesma forma, o monopólio do comércio acompanhado pelos progressos científicos 

e tecnológicos era reflexo dos povos capacitados para essa situação. Enquanto isso, os países 

que ficaram limitados ao fornecimento de mão-de-obra seriam inferiores, os menos capazes. 

 

4. Imperialismo na África 

Os europeus tinham grande supremacia no processo de conquista imperialista no 

continente africano. Entre os motivos para a dominação, estavam as riquezas naturais africanas. 

O território era exuberante em pedras preciosas, matérias-primas vegetais e minerais. 

Como estratégias de dominação foram usadas negociações políticas, manobras militares 

e religiosas. Para as negociações políticas, os chefes tribais faziam acordos comerciais com os 

europeus. Estes levavam produtos da terra enquanto forneciam armas aos africanos. A fim de 

expandir o território, os próprios europeus se aliavam com tribos e participavam das guerras 

travadas entre eles. Assim, garantiam mais terras e aliados poderosos. 

A religião cristã reforçou a ideia de inferioridade entre aquelas regiões onde era 

praticado o politeísmo. Ali, os missionários demonizaram os costumes e os deuses, e 

conquistaram as mentes também. 

As teorias raciais, como o darwinismo social e o mito do fardo do homem branco, 

sustentaram a exploração das riquezas naturais africanas. O argumento era apoiado na tese de 

que os africanos eram “bárbaros” e precisavam da contribuição do europeu para alcançar o 

mesmo grau de civilização. 

O ápice do imperialismo viria em 1885, com o acordo selado na Conferência de Berlim, 

que garantia a liberdade comercial para todos os países em certas áreas. Igualmente, a reunião 

serviu para determinar as fronteiras do território africano. Após a Conferência, a África foi 

https://www.todamateria.com.br/teoria-da-evolucao/
https://www.todamateria.com.br/darwinismo-social/
https://www.todamateria.com.br/conferencia-de-berlim/
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dividida em 50 estados. Os termos do acordo não respeitavam as divisões étnicas tradicionais e 

geraram impacto catastrófico sobre as nações. 

É por este motivo que, ainda nos dias de hoje, alguns países permanecem sob rivalidade 

étnica que causa guerras civis e pobreza extrema. A partilha da África também está entre as 

justificativas para a deflagração da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Descontentes com a 

divisão e sem mais territórios para conquistar, as grandes potências entraram em desacordo e 

exigiam a revisão da partilha. 

 

5. Primeira Guerra Mundial 

A Grande Guerra, como era denominada antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, 

foi um conflito em escala global. Começou na Europa e envolveu os territórios coloniais. 

Dois blocos enfrentaram-se: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e 

Itália, e a Tríplice Entente formada pela França, Inglaterra e Rússia. A contenda envolveu 17 

países dos cinco continentes como: Alemanha, Brasil, Áustria-Hungria, Estados Unidos, 

França, Império Britânico, Império Turco-Otomano, Itália, Japão, Luxemburgo, Países Baixos, 

Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália e China. A guerra deixou 10 

milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos. Também 13 milhões de civis 

perderam a vida. 

Vários fatores desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Desde o final do século XIX 

o mundo vivia em tensão. O extraordinário crescimento industrial possibilitou a Corrida 

Armamentista, ou seja: a produção de armas numa quantidade jamais imaginada. O 

expansionismo do Império Alemão e sua transformação na maior potência industrial da Europa 

fizeram brotar uma enorme desconfiança entre a Alemanha e França, Inglaterra e Rússia. 

Acrescentamos as antigas rivalidades entre França e Alemanha, Rússia e Alemanha, e 

Reino Unido e Alemanha. Também os desentendimentos quanto às questões de limite nas 

colônias gerados pela Conferência de Berlim (1880). O antigermanismo francês se desenvolveu 

como consequência da Guerra Franco-Prussiana. A derrotada França foi obrigada a entregar 

aos alemães as regiões de Alsácia e Lorena, esta rica em minério de ferro. A rivalidade russo-

germânica foi causada pela pretensão alemã de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a 

Bagdá. Além de passar por regiões ricas em petróleo onde os russos pretendiam aumentar sua 

influência. O antigermanismo inglês se explica pela concorrência industrial alemã. Às vésperas 

da guerra os produtos alemães concorriam em mercados que eram dominados pela Inglaterra. 

https://www.todamateria.com.br/primeira-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/corrida-armamentista/
https://www.todamateria.com.br/corrida-armamentista/
https://www.todamateria.com.br/conferencia-de-berlim/
https://www.todamateria.com.br/guerra-franco-prussiana/
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Em 1908, a Áustria anunciou a anexação da Bósnia-Herzegovina, contrariando os 

interesses sérvios e russos. A fim de mostrar uma boa relação entre os novos súditos, o herdeiro 

do trono Austríaco, Francisco Ferdinando, fez uma visita à região junto com sua esposa. No dia 

28 de junho de 1914, um estudante bósnio assassinou o herdeiro do trono austríaco Francisco 

Ferdinando e sua esposa, em Sarajevo, capital da Bósnia. Esse duplo assassinato foi o pretexto 

para a explosão da Primeira Guerra Mundial que durou até 11 de novembro de 1918. 

No começo do conflito, as forças se equilibravam, em número de soldados, diferentes 

eram os equipamentos e os recursos. A Tríplice Entente não tinha canhão de longo alcance, mas 

dominava os mares, graças ao poderio inglês. Os tanques de guerra, os encouraçados, os 

submarinos, os obuses de grosso calibre e a aviação, entre outras inovações tecnológicas da 

época, constituíram artefatos bélicos de grande poder de destruição. Com artilharia pesada e 78 

divisões, os alemães passaram pela Bélgica, violando a neutralidade deste país. Venceram os 

franceses na fronteira e rumaram para Paris. O governo francês transferiu-se para Bordeaux e 

na Batalha de Marne, conteve os alemães, que recuaram. 

Depois, franceses e alemães firmaram posições cavando trincheira ao longo de toda a 

frente ocidental. Protegidos por arame farpado, os exércitos se enterravam em trincheira, onde 

a lama, o frio, os ratos e o tifo mataram tanto quanto as metralhadoras e canhões. Este momento 

é chamado de Guerra de Trincheiras. 

Em 1917, os Estados Unidos, que se mantivera fora da guerra, apesar de emprestar 

capitais e vender armas aos países da Entente, principalmente à Inglaterra, entra no conflito. 

Declarou guerra à Alemanha, por temer seu poderio imperialista e industrial. Nesse mesmo ano 

a Rússia, saiu do conflito, por conta da Revolução de 1917, que derrubou o czar e implantou o 

regime socialista. 

Embora a Alemanha continuasse sofrendo sucessivas derrotas, seus aliados tivessem se 

rendido, o governo alemão continuava na guerra. Esfomeado e cansado, o povo alemão se 

revoltou e os soldados e operários forçaram o kaiser (imperador) a abdicar. 

Formou-se um governo provisório e foi proclamada a República de Weimar. No dia 11 

de novembro de 1918, o novo governo assinou a rendição alemã. A Primeira Guerra chegava 

ao fim, mas a paz geral só foi firmada em 1919, com a assinatura do Tratado de Versalhes. 

As reações aos efeitos do tratado estão entre as principais consequências da Primeira Guerra 

Mundial. 

A Grande Guerra deixou profundas consequências para todo o mundo. Podemos 

destacar: redesenhou o mapa político da Europa e do Oriente Médio; marcou a queda do 

https://www.todamateria.com.br/guerra-de-trincheiras/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-russa/
https://www.todamateria.com.br/republica-de-weimar/
https://www.todamateria.com.br/tratado-de-versalhes/
https://www.todamateria.com.br/consequencias-da-primeira-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/consequencias-da-primeira-guerra-mundial/
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capitalismo liberal; motivou a criação da Liga das Nações; permitiu a ascensão econômica e 

política dos Estados Unidos. 

 

 

 

 

  

https://www.todamateria.com.br/liga-das-nacoes/
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