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Tiradent
es

  Joaquim 
José da 
Silva 
Xavier, o 
Tiradente
s, 
comandan
te da tropa 
que 
monitorav
a a 
estrada 
(Caminho 
Novo) que 
ligava o 
Rio de 
Janeiro a 
Minas 
Gerais. 
Ele, por 
sua vez, 
foi um dos 
membros 
mais 
participativ
os da 
conjuraçã
o.



       

       

 

“SAINT-SIMON tem sido geralmente 

considerado o "mais eloqüente dos 

profetas da burguesia", um grande 

entusiasta da sociedade industrial. A 

sociedade francesa pós-revolucionária, 

no entanto, parecia-lhe "perturbada", 

pois nela reinava, segundo ele, um 

clima de "desordem" e de "anarquia". 

Uma vez que todas as relações sociais 

tinham se tornado instáveis, o 

problema a ser enfrentado, em sua 

opinião, era o da restauração da 

ordem. (MARTINS, 1994, p. 21).

CLAUDE SAINT-SIMON
(1760 -1825)
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Várias das ideias de Saint-Simon foram 

retomadas por outros pensadores, assim foi 

o caso do pensador AUGUSTE COMTE 

(1798-1857), responsável por criar o termo 

“sociologia” em 1830. Para Comte:

“O positivismo procurou oferecer uma 

orientação geral para a formação da sociologia 

ao estabelecer que ela deveria basicamente 

proceder em suas pesquisas com o mesmo 

estado de espírito que dirigia a astronomia ou a 

f ísica rumo a suas descobertas. A sociologia 

deveria, tal como as demais ciências, dedicar-se 

à busca dos acontecimentos constantes e 

repetitivos da natureza. (MARTINS, 1994, p. 

23).

AUGUSTE COMTE
(1798-1857)

Créditos: Prof.ª Ana Joza de Lima



       

       

 

Outras contribuições foram 

importantes, embora nem sempre 

reconhecidas. Este é o caso do 

pensador árabe IBN KHALDUN 

(1332 – 1406) que é considerado 

por alguns estudiosos como o 

fundador da sociologia no mundo 

moderno. Ele viveu na região do 

ocidente e realizou diversos 

estudos que antecederam muitos 

intelectuais ocidentais modernos. 

IBN KHALDUN
(1332 – 1406)
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE

Analisar a imagem 
da bandeira e 
refletir sobre a 
relação entre este 
símbolo e o 
positivismo.

Porque será que 
os estudos de 
Ibn Khaldun são 
poucos 
reconhecidos 
entre nós? 
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