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RESUMO 

O presente trabalho procura trazer elementos para o debate a respeito do conservadorismo. 

Tomaremos como objeto de estudo o que os estudantes entendem sobre o termo e a não 

abordagem epistemológica e acadêmica. De acordo com o google trends, em novembro 

de 2004 o termo chegou a ser um dos 100 mais pesquisados. Em outubro de 2018, ficou 

entre os 64 de maior interesse. Outrossim, uma enorme quantidade de informações sobre 

conservadorismo alcançou os meios de comunicações tradicionais e mídias sociais. O 

objetivo dessa pesquisa é analisar as percepções destes alunos sobre conservadorismo 

enquanto ideias e práticas, buscando estabelecer uma comparação com as percepções pre-

sentes entre os estudantes e a história do termo. Para tanto, foram utilizadas perguntas 

orientadas e dirigidas que consistem em perguntas abertas. As análises comparativas mos-

tram que os alunos não responderam às perguntas de forma tão diferente o que um autor 

do século XVIII defendia como conservadorismo. Em seguida, o texto apresenta uma 

proposta para que o profissional de educação possa abordar o termo enquanto episteme, 

mesmo que alguns livros didáticos não exponham à categoria e não haja especificamente 

a exigência do currículo mínimo no ensino médio sobre o conceito conservadorismo. 

. 

Palavras-chave: conservadorismo, educação, episteme, sala de aula. 
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ABSTRACT 

The present work seeks to bring elements to the debate about conservatism. We will take as 

object of study what students understand about the term and the non epistemological and aca-

demic approach. According to google trends, in November 2004 the term was one of the 100 

most searched. In October 2018, it was among the 64 of most interest. In addition, a wealth of 

information about conservatism has reached traditional media and social media. The objective 

of this research is to analyze the students 'perceptions about conservatism as ideas and practices, 

trying to compare the students' perceptions and the history of the term. To this end, we used 

guided and directed questions consisting of open questions. Comparative analysis shows that 

students did not answer the questions so differently than what an eighteenth-century author 

advocated as conservatism. Next, the text presents a proposal for the education professional to 

approach the term as episteme, even if some textbooks do not expose it to the category and 

there is no specific requirement of the minimum curriculum in high school on the concept con-

servatism. 

 

 

Keywords: : conservatism, education, episteme, classroom. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste texto buscaremos entender a categoria conservadorismo, enquanto episteme, não 

abordado em sala de aula, bem como o que alunos compreendem sobre o termo. A fim de inferir 

o que alguns estudantes concebem sobre a categoria, a metodologia utilizada baseou-se em 

perguntas orientadas e dirigidas, com respostas abertas. Um questionário foi aplicado para 

quinze estudantes do terceiro ano do ensino médio, com idades entre 15 e 18 anos, no intervalo 

de uma aula sobre política, com perguntas sobre o que entendem por conservador e 

conservadorismo. Mediante as respostas apresentadas, o presente texto será exposto da seguinte 

forma: no primeiro capitulo será fornecida a conceituação do termo conservadorismo, enquanto 

um dos verbetes dos mais de 30 mil contemplados no dicionário (Houaiss,2004) de uso corrente, 

além de descrever o sobre a ótica de um dicionário especifico de política. E em seguida irá 

abordar alguns posicionamentos de Edmund Burke, conhecido como autor conservador- e 

relacionar com alguns fenômenos do século XVIII, historicamente denominados de como 

revolução.  O segundo capítulo irá abordar categoria a partir de Michael Oakeshottt e Karl 

Mannheim e seus entendimentos sobre o conservadorismo e suas formas.  Já no terceiro capitulo 

utilizaremos como ferramenta a teoria do conhecimento a luz de David Hume e sua aplicação 

no que diz respeito as possibilidades de onde surgiram as noções de conservador e 

conservadorismo dos estudantes. O termo que é objeto de estudo, será demonstrado como uma 

forma de conhecimento e a necessidade de estuda-lo. No quarto capitulo será apresentado 

possibilidades de abordagem do tema em sala de aula bem como analisar as respostas a partir 

do entendimento dos teóricos do conservadorismo. Analisaremos a não abordagem do termo 

em alguns livros didáticos bem como a não contemplação no currículo mínimo especifico, o 

que não impede de ser abordado dentro do tema: Poder, política e estado ou cidadania, 

democracia e participação política. E por fim, defenderemos a importância em estudar o termo 

no espaço escolar onde professor e aluno constroem conhecimento, tendo em vista que o termo 

passou a ser falado com frequência, de acordo com a informação citadas acima.  Não é intenção 

deste trabalho ensinar profissionais da educação de como lecionar aulas ou abordar temas. Pois 

cada um irá encontrar a melhor forma, tendo em vista que não há escolas nem alunos ideias, 

felizmente. A monografia não analisará todos autores que estudam o tema e, muito menos, 

temos a intenção esvaziar o debate sobre o assunto. Até porque, a intenção é produzir um debate 

cientifico, e uma das características da ciência é o questionamento com fundamentações para a 
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sua construção e jamais deveremos tomá-la[ciência] como verdade absoluta e nem devotar a 

ela toda crença. 

 

 

1 BREVE HISTÓRIA DA CATEGORIA CONSERVADORISMO 

 

A abordagem histórica se faz necessária para compreender o que se entende pelo 

termo.  Tomaremos como parâmetro o recorte cronológico entre o século XVIII até o século 

XIX. A palavra conservatisme, conservadorismo em francês, tem sua origem datada na primeira 

metade do século XIX. Edmund Burke viveu entre 1729 e 1797, o adjetivo conservador é usado 

para qualificar o pensador Irlandês. É muito provável que ele não sabia da existência desse 

predicativo que o qualifica, muito menos se sentia conservador com as definições atuais: um 

indivíduo que rejeita mudanças e quer preservar sempre alguma coisa. Visto que o termo con-

servadorismo foi criado e utilizado após a morte de Burke. E como o termo ganhou novas co-

notações ao longo do tempo, o pensador Irlandês ganhou a qualificação de conservador por 

defender Instituições e modos de vida da aristocracia do antigo regime, o que nesse caso é algo 

bem circunscrito. 

 

De acordo com o dicionário Houaiss, conservadorismo (substantivo masculino) 

é característica do que é conservador. 1 sistema de crenças baseado na tradição, no apego aos 

usos anteriores ou antigos; tradicionalismo. 2 p.ext. preferência por situações tradicionais ou 

estabelecidas e aversão a mudanças; espírito conservador. 

 

Já no dicionário de política (BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2010, p.243), 

o autor diz que o substantivo conservadorismo implica a existência de um conceito; o adjetivo 

conservador qualifica simplesmente atitudes, práticas ou ideias. E a ciência política evita a forte 

carga emotiva ligada ao termo, pois há uma ambiguidade tendo em vista aos vários significados. 

No entanto, o autor não deixa de fazer um corte cronológico para o surgimento do conservado-

rismo enquanto ideias e práticas. Na era moderna, quando a ação humana que outrora era mo-

dificada pela ação divina e passa a ser modificada pela ação prática, percebemos aí o surgimento 
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do conservadorismo, e cita Edmund Burke como seu expoente (BOBBIO; MATTEUCI; PAS-

QUINO, 2010, p.244). 

 

Há um outro termo que deve ser abordado de forma breve para entender um 

pouco mais sobre conservadorismo. Essa a categoria é modernidade, que também é um vocá-

bulo polissêmico. Por modernidade podemos considerar o surgimento do racionalismo, auto-

nomia individual, humanismo, historicismo – e suas características mais marcantes – seculari-

zação, dessacralização do mundo, valorização da experiência controlável e universalizante 

(Netto,2011,p..43). Tudo isso culminou num desenvolvimento cientifico que possibilitou a in-

dustrialização e urbanização, ou seja, criou-se uma cultura da modernidade como abordado por 

Netto. 

 

Esse fenômeno chamado modernidade e tudo o que ele representa com suas 

transformações nos aspectos econômicos, políticos e sociais; também possibilitou o surgimento 

de uma nova classe, agora com poder político e econômico na condição de protagonista, cha-

mada burguesia. A nova perspectiva que rompe com as verdades transmitidas pela tradição, 

com predominância dos critérios religiosos (teológicos) para a condução da vida prática possi-

bilitou a classe em ascensão uma hegemonia econômica e social. Faz necessário lembrar que 

tal processo se inicia entre os séculos XVI e XVIII, na Europa Ocidental. 

No movimento social ocorrido em 1789, na França, a burguesia assume o papel de protagonista. Os 

ideais defendidos pelos revolucionários, com o liberdade e igualdade, foram disseminados no continente 

Europeu e outras partes do mundo. No final do século XVIII, o regime político vigente na França era o 

absolutismo monárquico. Uma característica desse regime era a sucessão hereditária e a teoria do direito 

divino da realeza. O rei francês concentrava todo o poder do Estado em suas mãos. Na organização 

social, a tradição hierárquica garantia honras e privilégios de nascimento à nobreza e estabelecia uma 

divisão da sociedade em ordens ou estados, esse conjunto de características, passou a ser chamado de 

antigo regime. A sociedade francesa ainda mantinha bases feudais e estava dividida em três ordens: 

primeiro estado (Clero), segundo estado (Nobreza) e terceiro estado (camponeses, operários, profissio-

nais liberais, burgueses e outros). Essa configuração impedia a ascensão, por exemplo, dos burgueses, 

uma vez que honras e privilégios estavam reservados à nobreza e o clero. (BRAICK E MOTA,2016, 

p.111) 

 

Essa mesma aristocracia que viu seu poder limitado com a ascensão da burguesia 

já se opôs ao absolutismo da realeza 
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Politicamente, a aristocracia, no século XVIII, insurgiu-se contra o absolutismo real e minou-o obstina-

damente. A feudalidade foi justificada pela conquista, pois que os nobres eram saídos dos conquistado-

res germânicos, constituídos, pelo direito as armas, senhores do galo-romanos reduzidos à escravidão. A 

aristocracia é anterior à monarquia, uma vez que os reis, originalmente, eram eleitos (SOBOUL, 

1989,p.13). 

A burguesia ganha ascensão a partir da revolução industrial, pois tornou-se hege-

mônica em termos culturais e econômicos 

A Revolução industrial, implicou muito mais que técnicas de produzir bens materiais. Nesse fenômeno 

a burguesia opera a conquista hegemônica econômica e social ainda nos quadros da sociedade feudal – 

hegemonia econômica :desenvolve-se no interior da capitalismo, com o capital subordinando o conjunto 

das novas e mais dinâmicas relações econômicas; hegemonia social: a su cultura, a cultura da Moderni-

dade, desloca as visões sociais de mundo até então imperantes. A revolução política, que coroa todo 

este processo (Inglaterra,1688; França,, 1789), assinala a hegemonia econômica-social se complementa 

com a hegemonia política. Com a revolução política, a burguesia destrói o Estado feudal e molda o seus 

Estado(cuja primeira expressão jurídico-política acabada aparece no Código Napoleônico, de 

1804)(NETTO,2011,p.42, 433 44). 

 Edmund Burke é apontado como um dos representantes do pensamento conserva-

dor Inglês tendo em vista suas posições defendidas no livro Reflexões sobre a Revolução em 

França, escrito na primeira metade de 1790, quase dois anos após a Revolução Francesa, que 

ocorreu em 5/05/1789. Em sua obra,  o autor faz críticas à Revolução Francesa no que ela 

representa que é a ruptura com instituições do antigo regime. Ao falar de alguns filósofos ilu-

ministas, como Rousseau e Voltaire, por exemplo, o autor inglês os classifica como conspira-

dores: ” Ouço dizer, por toda parte, que um grupo de conspiradores, que se denomina filosófico, 

colhe a gloria de grande parte dos últimos acontecimentos” (Burke,1790,p.111). O que demos-

tra incômodo a Edmund Burke com relação aos contratualistas seria a possibilidade de paridade, 

“já que o contrato pressupõe em seu surgimento sujeitos iguais e livres” (Bobbio, in Bobbio e 

Bovero,1986,p.45, apud, NETTO, 2011,p.60) 

Durante algumas passagens do livro o autor advoga pela manutenção de algumas 

instituições: “resolvemos conservar uma Igreja estabelecida, uma aristocracia estabelecida, e 

uma democracia estabelecida” (BURKE,1790,p.112). 

Esses anseios de Burke , ou seja, a velha ordem do antigo regime e a forma como 

as instituições estavam posicionadas, não se concretizam,  e a classe em ascensão [burguesia] 

altera o seu próprio papel sócio- histórico e passa a ser ela uma classe conservadora de modo  a 

defender as instituições que ela criou. A nova classe adquire um espírito contrarrevolucionário, 

que surge a partir do pensamento conservador e pensamento burguês. 
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“ de uma parte, [com] a dissolução da escola ricardiana na Inglaterra, quando se começa a extrair da teoria 

do valor-trabalho dos clássicos as consequências socialistas, de outra parte, [com] a dissolução do socia-

lismo utópico na França, processo que se inicia com os primeiros intentos para buscar, ainda que tatean-

tamente, o caminho para o socialismo, que Saint-Simon e Fourier haviam descurado. Estas duas crises, e 

sobretudo a solução de ambas mediante a aparição do materialismo histórico e da economia política mar-

xista” (Lukács,1968,p.471,apud NETTO,2011,p.49) 

Se, originalmente, o pensamento conservador é, como vimos restaurador e antiburguês, na reviravolta 

referida por Lukács, este caráter se transforma: o que tende a se desenvolver no seu interior, mais que 

aqueles dos traços, é o seu eixo contrarrevolucionário. Nos primeiros conservadores, a recusa da revolu-

ção expressava um repúdio à revolução burguesa (em Burke, particularmente, expressava um repúdio ao 

paradigma francês da revolução burguesa); nos conservadores que trabalham nas condições pós-48, com 

a evidência da inviabilidade da restauração, o conservadorismo passa expressar repúdio a qualquer revo-

lução – ou seja, o pensamento conservador passa a se definir explicitamente como contrarrevolucionário. 

E assim que ele tem substantivamente mudada a função social: de instrumento ideal de luta antiburguesa, 

converte-se em subsidiário da defesa burguesa contra o novo protagonista revolucionário, o proletariado 

(NETTO, 2011,p.49 e 50). 

 

2 ALGUNS TEÓRICOS DO CONSERVADORISMO 
 

2.1 Conservantismo segundo Karl Mannheim 
 

Karl Mannheim (1893-1947), nasceu em Budapeste, fazendo seus estudos pre-

liminares nessa cidade. Frequentou as universidades de Berlim, Budapeste, Paris e Friburgo. 

Privatdozent da universidade de Heidelberg, nela trabalhou até 1933. Nesse ano foi convidado 

para lecionar Sociologia na Universidade de Frankfurt, na qual permaneceu até a primavera 

de 1933. A implantação do nacional-socialismo na Alemanha o forçou a emigrar e a procurar 

refúgio na Inglaterra. Neste país, foi lecturer de Sociologia na Universidade de Londres (Lon-

don School of Economics), de 1933 a 1947, foi professor de Sociologia e Filosofia da Educa-

ção nessa mesma universidade 

De acordo com o sociólogo de Húngaro, há de se diferenciar conservantismo 

de tradicionalismo. O conservadorismo depende de uma série de circunstâncias concretas e na 

práxis ganha sentido. Tradicionalismo é um fenômeno mais ou menos universal e significa 

tendência aos velhos modos de vida que podemos considerar quase que naturais (Paula,2015, 

p.295). 

O conservantismo é exatamente uma tal configuração estrutural objetiva e di-

nâmica, historicamente desenvolvida. As pessoas experienciam e agem de modo “conserva-

dor” (distintamente de um mero modo “tradicionalista”) 
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O comportamento tradicionalista é quase que exclusivamente reativo. O comportamento conservador é 

coerente e, além disso, é coerente em relação a circunstâncias que mudam de uma época para outra. 

Torna-se evidente, portanto, que não existe contradição necessária no fato de que uma pessoa politica-

mente progressista possa reagir de modo inteiramente tradicionalista em sua vida cotidiana. Na esfera 

política, ela é guiada mais ou menos conscientemente por uma configuração estrutural, objetiva; na vida 

cotidiana seu comportamento é meramente reativo. Duas questões surgem, nesse ponto. Primeiro, não 

se deve supor que o termo “conservantismo” seja puramente político, embora, em geral, seu aspecto 

político seja importante. O conservantismo também implica complexo emocional e filosófico geral, o 

qual pode até se constituir um estilo definido de pensamento. A segunda questão é que não se deve 

supor que o conservantismo, enquanto configuração estrutural histórica e objetiva, não inclua também 

elementos tradicionalista em si. Muito pelo contrário. Na verdade, o conservantismo assume uma forma 

histórica particular de tradicionalismo e a leva até a sua conclusão lógica. (MANNHEIM,1982,p.111) 

 

De acordo com o sociólogo Húngaro, o surgimento de uma sociedade moderna 

depende que classes inteiras demandem pela desintegração da estrutura social vigente. 

Ainda de acordo com o autor, o surgimento de uma sociedade moderna depende de que classes inteiras 

demandem por desintegração da estrutura social existente. O pensamento dessas classes é fundamental-

mente abstrato e se nutre do possível. Por outro lado, o pensamento daqueles que optam por preservar 

o presente e retardar o progresso é imprescindível que pensem de forma concreta. E isso é exemplificado 

melhor quando é usado a propriedade em oposição a propriedade burguesa. A propriedade não-burguesa, 

trazia certos privilégios para o seu dono e também direitos. Quando ocorria de o dono perder a propri-

edade, este não perdia o direito de caçar, por exemplo, pois isso era inalienável. Também não possível 

deixar de citar o que o liberalismo revolucionário compreende por liberdade no aspecto econômico, pois 

é a liberação do indivíduo de vínculos medievais no que diz respeito o Estado e a guilda. No âmbito 

político, seria a possibilidade de o indivíduo agir de forma que achasse adequado, como direito irrestrito 

e inalienáveis Direitos do Homem. (Mannheim,1982, p.118 e 119 

O Pensamento conservador surgiu como uma corrente autônoma quando foi for-

çado a uma oposição ao pensamento burguês, ao modo de pensamento sobre a égide do direito 

natural. Enquanto o pensamento burguês tem um “sistema”, o conservantismo foi compelido a 

desenvolver o seu “contra sistema”. Os conservadores questionam a ideia de estado de natureza, 

de contrato social, o princípio da soberania e os Direitos do Homem. O conservador não pensa 

o mundo eternamente mutável em oposição a uma razão estática, mas sim a razão e as suas 

normas como mutáveis e em movimento. 
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2.2 Conservadorismo para Michael Oakeshot. 
 

Michael Joseph Oakeshot (1901-1990), britânico, formou-se em História na 

Universidade de Cambridge, ode obteve o título de mestre e doutor. Filósofo político. Liberal 

hobbesiano em questões do Estado e idealista hegeliano para quem a vida moral se baseia nas 

atividades de indivíduos historicamente situados. 

O conceito de conservador para Oakeshot tende a se expandir um pouco mais 

para o que se entende pelo termo. Uma definição que poderia encaixar perfeitamente na música 

de estilo barroca, o quereres, de Caetano Veloso, pois são nítidas a antítese e a poética. 

Ser conservador é, preferir o familiar ao estranho, preferir ao que já foi tentado ao experimentar, o fato 

ao mistério, o concreto ao possível, o limitado ao infinito, o que está perto ao distante, o suficiente ao 

abundante, o conveniente ao perfeito, a risada momentânea à felicidade eterna. (OAKESHOTT, 

2016,p.137) 

Para o autor, o conservador tende a ser tolerável a pequenas e lentas mudanças 

do que ás abruptas. E diz que que fomos programados a aceitar que grandes inovações trarão 

melhorias. 

Somos programados a pensar que grandes inovações estejam a frente, e o que não está melhorando ne-

cessariamente tem que estar se deteriorando. Há um preconceito positivo em favor do que não foi atrasado. 

Pressupomos prontamente que toda mudança é, de alguma forma, para melhor, e somos facilmente per-

suadidos de que todas as consequências das inovações implicam melhoras ou que ao menos são um preço 

razoável a pagar para atingirmos o que pretendemos. Enquanto o conservador, caso seja forçado a jogar, 

aposta no palpável e certo, estamos inclinados a arriscar nossas fichas em caprichos sem grandes cálculos, 

desprovidos de ansiedade pela derrota. Nossa sanha por comprar chega ao ponto da avareza, dispostos a 

deixar cair o osso que possuímos por seu reflexo ampliado no futuro.(OAKESHOTT, 2016,p.148) 

 

 

3 EPISTEMOLOGIA 

 

Por qual motivo se deve estudar sobre o que é conservadorismo em sala de aula?  

Ao estudar ciências sociais procura-se entender como funciona a sociedade nos aspectos antro-

pológicos, políticos e sociológicos. Saber por qual motivo uma pessoa ou grupo pensa de uma 

forma e não de outra ou por qual motivo as pessoas agem de forma normalmente padronizada, 
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são, dentre outras, indagações que as ciências sociais nos ajudam a procurar respostas para 

entender como se processam os hábitos dos grupos e indivíduos. E o conservadorismo, en-

quanto ideias e práticas, é um fenômeno produzido pela sociedade, por isso o motivo de com-

preendê-lo. O Principal das ciências sociais é fornecer mecanismos para analisar questões de 

modo sistemático e consistente. Todo conhecimento é socialmente construído. Para sabermos 

como/o que grupos de uma época especifica pensavam, será necessário saber em que meio so-

cial viveram, ou seja, como se estabeleciam as relações sociais (ideias, normas, valores, costu-

mes e tradições) entre indivíduos, instituições, como eles se organizavam. Havia grupos que 

queriam manter o status quo, se sim, de que forma isso era feito? 

Há quem se sinta humilhado ou ressentido se algo domina e de que se orgulha é desvalorizado porque 

foi questionado. Por mais compreensível, porém, que seja o ressentimento assim gerado, a desfamiliari-

zação pode ter benefícios evidentes. Para todos aqueles que acham que viver a vida de maneira mais 

consciente vale a pena, a sociologia é um guia bem-vindo. Nesse sentido, pensar sociologicamente sig-

nifica entender de um modo um pouco mais completo quem nos cerca, tanto em suas esperanças e dese-

jos quanto em suas inquietações e preocupações. (BAUMAN, 2010,p.24-26) 

 

A intenção é fazer o aluno sair do senso comum, conhecimento prático que ori-

enta nossas ações no dia-a-dia e ir para o conhecimento científico, estudo sistemático e metó-

dico dos diferentes fenômenos naturais ou sociais. Não é intenção dar um caráter positivista 

da ciência, ou seja, afirmar que a ciência é a única forma de conhecer a realidade. Mas sim, ir 

ao encontro o que pensa (Santos, 1989) que defende a aproximação do senso comum e a ciên-

cia. 

  Os filósofos chamam a teoria do conhecimento de epistemologia – dos antigos 

termos gregos “episteme” (conhecimento) e “logos” (teoria ou explicação). Epistemologia é o 

estudo filosófico da natureza, das fontes e dos limites do conhecimento. (Moser; Mulder; 

Trout,2004,p.6). Segundo o filósofo Escocês, David Hume (Marcondes, 2007 p.102), a sua te-

oria do conhecimento segue a tradição empirista, atribuindo a origem das ideias à experiência 

sensível. Quanto mais próximos das percepções que as originou, mais nítidas e precisas são as 

ideias. Para Hume, impressões são todas as nossas percepções mais vividas, sempre que ouvi-

mos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou exercemos nossas vontades. Já as 

ideias são percepções menos vividas, das quais estamos conscientes quando refletimos sobre 

quaisquer umas das sensações ou atividades já mencionadas. Todas as nossas ideias, ou percep-

ções mais tênues, são copias de nossas impressões ou percepções mais vividas. Ou seja, como 
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empirista, o autor, rejeita a existência das ideias inatas porque as ideias sucedem-se às impres-

sões. As impressões são as causas das nossas ideias e não as nossas ideias a causa das nossas 

impressões. (Marcondes,2007, p.101). Partindo dos pressupostos de David Hume, os entrevis-

tados que responderam sobre conservador e conservadorismo têm impressões do que é conser-

vadorismo. O que motivou o presente texto a discorrer sobre tal termo tem relação com o en-

tendimento sobre o pensamento, pois de acordo com o filósofo Escocês: o nosso pensamento 

parece possuir liberdade ilimitada. Mas o poder criador da mente consiste meramente da capa-

cidade de compor, transportar...os sentidos que a experiência nos fornecem (Hume,2003,p.35). 

Para o autor, quando se pensa em algo, junta se ideias de algo que está habituado, familiarizado. 

E as sensações internas e externas ajudam a mente a compor esse material do pensamento. E 

um outro princípio pode levar um indivíduo a falar sobre um assunto ou um fenômeno, inde-

pendente da experiência que ele teve. Esse princípio chama-se hábito ou costume. 

Pois sempre que a repetição de algum ato ou operação particulares produz uma propensão a realizar no-

vamente esse mesmo ato ou operação, sem que se esteja impelido por nenhum raciocínio ou processo de 

entendimento, dizemos invariavelmente que essa propensão é o efeito do hábito (HUME, 2003,p.74) 
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4. POSSIBILIDADES DE ABORDAGEM DO TEMA EM SALA DE AULA. 

4.1. Primeira possibilidade de Abordagem 
 

Nesse exemplo, é possível abordar um tema a partir de uma visão de mundo do 

aluno e depois utilizar os teóricos que estudam o tema. E depois fazer uma síntese da visão dos 

alunos com a dos teóricos. 

Escola:                                                                                                                   Data:  

Aluno                                                                                    Turma: 3001 – 3. ° ano do Ensino Médio Regular                                                                              

Disciplina: Sociologia. - 3. ° Bimestre                                                                     
Aula: Quartas-feiras das 08h40min às 10h20min. 
 

Tema: Conservadorismo 

Objetivos Es-
pecíficos 

Conteúdo Programático C/H Metodologia de 
Ensino 

Recursos 
Didáticos 

Avaliação 

Ao final da aula e 

após a apresenta-

ção do tema o (a) 

aluno (a) deverá 

ser capaz de iden-

tificar relações na 

qual a conserva-

dorismo apareça. 

 

ATENÇÃO: 

Cite como objetivo 

o estudo das teo-

rias dos autores a, 

b,c...para justifi-

car o que está 

sendo avaliado já 

que na avaliação 

vc pede o texto so-

bre esses autores. 

 

1. Conservadorismo nas 

relações sociais.  

 

1.1 Visão de mundo 

sobre 

conservadorismo 

nas relações do 

cotidiano; 

1.2 O conservadorismo 

enquanto conceito 

(definições e 

características); 

1.3 O conservadorismo 

x Política x Práticas; 

1.4 O conservadorismo 

em Karl Mannheim 

e Michael Oakeshot 

e Edmund Burke; 

 

1.5 Considerações 

finais. 

 

 

. 

50 

Minutos 
Introdução: 

Apresentar o tema 

conservadorismo 

aos alunos. 

Desenvolvimento: A 

partir das respostas 

dos alunos sobre o 

que eles entendem 

sobre 

conservadorismo.  

Conceituar o tema, 

bem como a história 

do termo.  

Conscientização de 

que o conceito do 

termo não é 

definitivo e sofre 

alterações ao longo 

dos séculos. 

 

Conclusão: Diante 

dos conceitos 

expostos. Refletir e 

identificar as 

relações que pode 

ser identificada 

como algo 

conservador. 

Síntese: Recapitulação 

dos itens especificados 

no 

 

- Voz 

- Quadro 

Branco 

- Pilot 

- Mesa 

- Livro didá-

tico 

- Caderno 

de anotações 

 

Propor aos 

alunos uma 

reflexão sobre as 

relações que 

podem ser 

consideradas 

conservadoras. 

Essas relações 

podem ser na 

Escola, no 

convívio social. E 

a partir do que 

for observado, 

leva-los a redigir 

um texto 

dissertativo com 

até 25 linhas, 

contendo os 

pressupostos de 

um dos autores 

apresentados ou 

mesmo todos os 

autores. 
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4.2 Segunda possibilidade de Abordagem 
 

Outra proposta pedagógica para inserção do tema Conservadorismo em sala de 

aula é através de um filme que tenha em seu enredo questões relacionadas ao tema. Preliminar-

mente é necessário contextualizar a obra em suas diversas nuances, como por exemplo: é im-

portante falar quando que a obra foi realizada, mostrar algumas fotografias do filme, qual o 

contexto do período no qual o filme foi lançado, como a crítica recepcionou a obra, por qual 

motivo criaram o filme. E após o término do filme seguir o roteiro dos objetivos específicos. 

Seguem sugestões para essa proposta: 

Escola:                                                                                                                   Data:  

Aluno                                                                                    Turma: 3001 – 3. ° ano do Ensino Médio 
Regular                                                                              

Disciplina: Sociologia. - 3. ° Bimestre                                                                     
Aula: Quartas-feiras das 08h40min às 10h20min. 
 

Tema: Identificar relações que possa ser considerada conservadora no filme: Mississipi em Chamas 

 

Objetivos específicos: 

 Qual é o enredo básico? 

 Quem é (são) o/a (s) protagonista (s)? 

 Quem é o antagonista? 

 Faça um breve resumo do filme. 

 Quais são suas impressões sobre o filme? 

  Identificar atitudes conservadoras no filme (seja comportamento de pessoas que rejeitam al-

gumas mudanças ou grupos que reivindicam em manter algo) 

Carga horária: 

 Aulas de 100 minutos. 

Recursos Didáticos 

; 

 

 

 

Avaliação 

Como o filme se relaciona com o que estamos estudando em sala de aula?  O Filme se relaciona com 

algum comportamento atual? Quando Karl Manheim fala em tradicionalismo é possível identificar no 

filme? 



24 

 

                 Figura 1                                                       

 

                                                                  

Sinopse: 

Mississipi, 1964. Rupert Anderson (Gene Hackman) e Alan Ward (Willem Dafoe) são dois 

agentes do FBI que estão investigando a morte de três militantes dos direitos civis. As vítimas 

viviam em uma pequena cidade onde a segregação divide a população em brancos e pretos e a 

violência contra os negros é uma tônica constante. O filme foi inspirado no assassinato dos 

ativistas J. E. Chaney, Mickey Schwerner e Andrew Goodman. Distribuidor Fox Film do Brasil, 

Ano de produção 1988, Tipo de filme longa-metragem, Orçamento US$ 15 000 000.Idiomas 

Inglês (legendado). 
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Algumas fotografias do filme: 

 

 

Mississippi em Chamas começa sua narrativa com uma cena em plano próximo com cores 

fortes entre o preto e o tom acinzentado, onde vemos dois bebedouros demarcando seu uso 

por placas. A demarcação é uma clara referência do diretor as leis Jim Crow, o primeiro para 

brancos e o segundo para “pessoas de cor”. ( Rocha, 2015,p.94) 

 

                               

                               Figura 2: Mississippi em chamas -Jim Crow 
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Parker mais uma vez coloca em prismas distintos a visão de mundo dos dois investigadores, 

enquanto Ward se mostra idealista, dizendo acreditar que dar a vida por uma causa é válido, 

entre elas os direitos civis, Anderson mostra ressalvas. Ward com uma fotografia em mãos onde 

um negro é agredido por um homem branco pergunta, de onde vem tanto ódio? Anderson inicia 

uma narrativa onde conta a história de Monroe, segundo ele, um negro que era seu vizinho na 

infância e comprou uma mula. O ângulo de câmera em Anderson é em contra-plongee (o plano 

em que a câmera filma o objeto de baixo para cima – geralmente abaixo do nível dos olhos do 

espectador), valorizando seu corpo e expressão ( ROCHA,2015, p.96) 

                     Figura 3: Mississippi em chamas -Detetives 

     Protagonistas brancos. 
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4.3 Analise de algumas respostas 

 

 

Quando é perguntado a um estudante da turma do terceiro ano o que ele entende 

por conservadorismo e a resposta é: “ se opor ao liberal, manter aquilo que acredita, mesmo que 

em nãos mais avançados, aquilo se torna mais ultrapassado. ” E quando o mesmo estudante 

responde por que ser conservador é “ manter os costumes, personalidade, mentalidade permitir 

poucas mudanças de pensamento”. Essas respostas vão ao encontro do que Mannheim pensa 

sobre a deturpação que o conservantismo fez ao pensamento liberal, visto que, a resposta do 

discente estudante que se opõe a liberal. A impressão é que o liberal permite liberdade em vários 

aspectos e para todos, o que não é bem assim. De acordo com a explicação de Manheim. 

 

O liberalismo revolucionário entendia a liberdade na esfera econômica como a libertação do 

indivíduo de seus vínculos medievais com o Estado e a Guilda. E na esfera política ela era entendida como direito 

do indivíduo como desejasse e achasse adequado e, especialmente ao exercício irrestrito dos inalienáveis Direito 

dos Homens. Na realidade, o liberalismo revolucionário nunca pensou a igualdade como algo mais que um postu-

lado. Ele certamente nunca considerou como uma questão de fato empírica. No entanto, o pensamento conservador 

deturpou esse postulado em uma declaração de fato, fazendo parecer que os liberais estivessem pretendendo que 

todos os homens eram, de fato e sob todos os aspectos, iguais (MANNHEIM,1982, p.120 e 1211)  

 

 E a necessidade fez com que os conservadores desenvolvessem sua própria 

forma de liberdade, todos os homens são essencialmente desiguais, tanto em seus talentos e 

habilidades... a liberdade pode consistir na habilidade de cada homem desenvolver, sem qual-

quer estorvo, conforme lei e o princípio de sua personalidade (Mannheim,1982,p. 121)  

Outro ponto a ser destacado na resposta é que ser conservador “ é manter os 

costumes e ter poucas mudanças de pensamento”. Isso nem sempre ocorre, a burguesia, por 

exemplo, antes da revolução francesa tinha ou muito pouco poder político e econômico e após 

a revolução passou a ter esses poderes, e lutou e ainda luta para manter. A burguesia mudou 

seus costumes e passou adotar os pensamentos dos conservadores, que nesse caso eram os aris-

tocratas. Ela se adaptou ao presente, no entanto, com pensamentos, hábitos, ideias do passado. 

A mudança é algo que ocorre, mas sim se a mudança trouxer benefícios para o novo represen-

tante do status quo. A partir dessas análises é possível entender o conservadorismo como uma 

filosofia de vida, formas de pensar e agir. Ela [a burguesia] age de forma totalmente racionali-

zada de acordo com as caraterísticas do que se convencionou chamar de modernidade. Há quem 

poderia simplificar tudo isso a uma simples disputa por poder. No entanto, a forma de disputar, 
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conquistar e manter-se no poder mudou muito com a modernidade e toda sua forma de controle 

e racionalização, de acordo com a conceituação já mencionada de Netto. 

 

Ao perguntar para um segundo aluno o que ele entende por conservadorismo ele 

responde que: conservação de famílias tradicionais, formações sociais, etc. E sobre ser conser-

vador, é respondido que: alguém que não acha mudanças do tradicional como algo bom. Fa-

mília é uma instituição que aparece quando é falado sobre conservador, tal instituição representa 

um grupo econômico e também a base moral da sociedade. 

De um lado os conservadores compreendem a família como base moral da soci-

edade, locus precisamente de inculcação da tradição, já que, conforme, Burke, “tomamos nossas 

leis fundamentais no seio de nossas famílias”. De outro, os conservadores têm plena consciência 

do seu papel econômico e do seu peso, através da herança, na estabilidade social, como Burke 

(in Marcuse,1972,p.125) observou: “ A segurança de conservar nossas propriedades em nossas 

famílias é uma [...] circunstância que, mais do que nenhuma outra, contribui para a eternização 

da sociedade (Burke, in Marcuse,1972,p.125, apud Netto,2011,p.66) 

 

Essas respostas parecem um pouco com o entendimento Oakeshottiano no que 

diz respeito ao conservadorismo. Principalmente no que diz respeito a família, o que parece 

algo comum entre os conservadores, quando falam de tal instituição. No entanto, apesar do 

autor britânico advogar em favor da tradição não nega que está apto a mudanças, desde que 

sejam graduais. O que pode levar ao entendimento que a tradição pode ser modificada lenta-

mente até que o novo ou modificado seja incorporado ao tradicional. O conservadorismo de 

Oakeshott é passível de transformação. 

 

 Perguntado ao terceiro aluno sobre o que entende por conservadorismo e conservador, temos 

como resposta acerca do termo conservador: pessoas que conservam costumes antigos, que 

nunca procuram mudar. Assim sendo, a resposta tem relação ao que Mannheim define como 

tradicionalismo. 

Tradicionalismo significa um a tendência a apegar-se a padrões vegetativos, a modo de vida 

antigos, os quais podemos muito bem considerar como razoavelmente ubíquos e universais. O tradicionalismo 

“instintivo” pode ser considerado como reação original a deliberadas tendências reformistas (MAN-

NHEIM,1982,p.108) 
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Essa ideia de reação a mudança e algo que não se encontra em outras respostas, 

o que é possível crer que há uma permeabilidade, como já demonstrado no texto relacionado ao  

termo. 

 

Seguindo com a pesquisa, questionamos ao quarto estudante sobre o que com-

preende a respeito do termo conservadorismo. Obtivemos como resposta  é uma ideologia filo-

sófica em que se acredita na preservação de costumes dos indivíduos a fim de manter uma 

ordem do que seria a forma do “certo”. 

E sobre o que é conservador, o mesmo aluno responde que: seria uma pessoa que 

segue a filosofia adotada e seguindo costumes antigos, muitas vezes não liberal. 

 

O certo colocado entre aspas nos induz a pensar hipoteticamente  que o estudante 

entende que o “certo” é algo não absoluto, não serve para todos, pode ser relativizado ou porque 

não, sociologicamente construído, há uma carga forte de subjetivação. E com relação ao “ mui-

tas das vezes não liberal “, demonstra a posição que um conservador assume, de acordo com a 

resposta dada, ora pode ser liberal ora não liberal. Ele pode adotar costumes antigos e as vezes 

não liberal. Isso demonstra que há uma certa margem para a mudança. Mudança essa que se 

recorremos a Revolução Francesa, sendo possível utilizar a burguesia como exemplo, visto que  

ela adota uma postura de mudanças com relação ao antigo regime e uma vez obtidas tais mu-

danças, adota costumes antigos, para se conservar com poderes políticos e econômicos e muitas 

das vezes não liberal  

 

 

 

O profissional de educação precisa ficar atento aos elementos presentes em sala 

de aula, uma vez que esse espaço é rico em possibilidades, e ele poderá utilizá-los em seu favor 

e construir um clima de aprendizagem. 

 

Uma sala de aula precisa ser um organismo vivo, precisa ter conflitos, precisa de negociações, precisa 

de um clima de aprendizagem. Para a existência desse clima, a dúvida é uma questão fundamental, pois 

onde há dúvida, ou onde ela pode existir sem medo, há pesquisa, há vontade de buscar. (ALMEIDA, 

2007, p.28) 

 

 As disciplinas que compõem o currículo mínimo, do ensino médio, das Escolas 

Estaduais do Estado do Rio de Janeiro, e seus programas têm uma necessidade e também uma 
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obrigatoriedade.  A necessidade diz respeito à aprendizagem, ainda que seja idealizado e uni-

versal a formação do aluno para ser um cidadão ou para atuar no mercado de trabalho, como 

parece ser a intenção do formato das disciplinas e dos horários escolares em sua maioria; é 

necessário que se conheça os códigos que se utilizam no dia-a-dia, que se utilizam em outros 

ambientes. Uma vez que, os meios de comunicação (jornais, revistas, mídias sociais) produzem 

conhecimentos, valores, comportamentos, ou seja, esses veículos despejam informações - o que 

não chega a ser um problema – é preocupante quando as informações chegam desconexas. Isso 

se transforma em desafio para as escolas e em alguns momentos a instituição escolar é vista 

como concorrente. Soma-se a isso a perda de interesse por parte do alunado de ensino médio. 

 

 O primeiro ano configura um momento de certo orgulho e deslumbramento na medida em que significa 

ter vencido uma primeira barreira da escolaridade e ter ingressado em um mundo novo de uma escola 

que ainda detém prestígio. Nesse momento do percurso escolar grande parte já reúne competências e 

credenciais mais elevadas que seus pais. No segundo ano, o prestígio escolar não assegura uma adesão 

ao processo de ensino e esse momento é vivido como o mais crítico, portador de uma espécie de atitude 

desencantada. É momento de uma “moratória breve” no universo escolar: os amigos, a sociabilidade 

entre os pares, o lazer são muito mais importantes diante das escolhas que deverão ser feitas logo mais, 

no terceiro ano. No último degrau da educação básica, os dilemas que marcam a transição para um outro 

patamar do ciclo de vida ficam mais evidentes. A continuidade dos estudos não se afigura como caminho 

imediato para a maioria, o desejo de trabalhar ou de melhorar profissionalmente para os já inseridos no 

mercado torna-se mais urgente, com a percepção do iminente desemprego ou da precariedade ocupaci-

onal. Os jovens alunos são impelidos a pensar nas escolhas mais imediatas, mas as situam no âmbito da 

experimentação e da reversibilidade, nada aparece como definitivo. Aqueles que conseguem chegar até 

o terceiro ano – para muitos a última etapa da vida estudantil nos projetos de curto prazo – o cotidiano 

escolar é vivido como um tempo de urgências e de inquietações que precisam gerir ao lado das lógicas 

escolares. (SPOSITO; GALVÃO 2004, pág.31). 

 

 É importante salientar que o aluno quando ingressa na escola não está despro-

vido de conhecimento. Ele não tem um conhecimento específico e sistematizado que a escola 

dispõe.  

 

Com relação à obrigatoriedade, o currículo mínimo distribuído pela Secretaria 

de Educação do Estado do Rio de Janeiro, estipula a abordagem de determinados conceitos, 

porém outros não. Aí, entra o papel do professor em propor um debate que tenha relação com 

conteúdo contido no currículo mínimo, ou mesmo no livro didático, que sirva como contexto 

para abordagem do tema dessa pesquisa. Há também a perspectiva de o aluno suscitar o tema 

ou ter dúvida sobre determinado conceito. A sociologia está no dia-a-dia e em todos os lugares. 

Provavelmente esse fato motive às equipes docentes a possibilidade de instigar o alunado sobre 

aquisição de conhecimento a respeito de conservadorismo/conservadores.  Mesmo porque a 

escola não está dissociada do seu tempo e espaço,  
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A escola não é uma organização dissociada de um tempo e de um espaço históricos específicos, nem 

constitui, tão pouco, uma organização que possa ser abordada em uma função de uma abordagem ingê-

nua acerca de sua natureza educativa e das finalidades políticas e sociais, culturais e educativas que 

persegue (QUEIROZ E NEVES 2018, p.39). 

 

Na obra de Costa e Oliveira (2018), na parte de política, não é abordado o termo 

conservadorismo. A ausência de tal discussão possibilita formular uma série de questões, dentre 

elas: o conteúdo de sociologia ser maior que outras áreas das ciências sociais, como antropolo-

gia e política, segundo o PNLD (2018,p.13). O Currículo mínimo não determina expressamente 

a abordagem do termo. No entanto, Tomazi (2013, p.146), no capítulo sobre poder e estado, é 

citado Edmund Burke como conservador bem como expõe um pouco sobre o pensamento do 

autor. No silenciamento do currículo mínimo sobre a abordagem do termo e na ausência do 

tema em livros didáticos e ainda que outras obras didáticas abordem de forma bem resumida; o 

profissional da educação pode usar o recurso da imaginação sociológica. 

                  A imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o cenário histórico mais 

amplo, em termos de seu significado para a vida intima e para a carreira exterior de numerosos indiví-

duos. Permite-lhe levar em conta como os indivíduos, na agitação de sua experiência diária, adquirem 

frequentemente uma consciência falsa de suas posições sociais. (MILLS, 1975, p.11-12,) 

 

Se faz necessário a capacidade de abstração do professor e é importante que ele 

tenha cuidado para não incorrer em dois procedimentos que podem fazer com que não alcance 

seu objetivo que são: o mentalismo, que consiste num subjetivismo que tende a reduzir o co-

nhecimento e a realidade das representações mentais. E o sociologismo, que é a eliminação dos 

atores na construção do saber, tratando-os como uma construção em si mesmo e por si mesmo 

(QUEIROZ e NEVES,2018, p.46) 

Outra possibilidade para dar uma aula sobre o objeto em questão seria a partir 

de uma perspectiva conteudista, a qual defende a tese que a escola deve prover o conhecimento 

necessário ao desenvolvimento cognitivo e à inclusão de seus estudantes na sociedade do co-

nhecimento (Queiroz e Neves,2018, p.61). E ainda há educadores que defendem uma outra 

perspectiva, que também é possível ser utilizada pelo profissional de sociologia que seria a 

abordagem interculturalista, que diz que todo os estudantes compreendam que todo conheci-

mento é historicamente construído a partir de diversos referencias sociais e culturais (QUEI-

ROZ e NEVES,2018, p.42). 
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Aplicando a teoria do conhecimento de David Hume ao exemplo, esses estudan-

tes têm impressões sobre conservadorismo e a partir delas formularam ideias. Denota-se que as 

respostas ficam circunscritas a uma certa visão da ótica política bem como dos costumes. E não 

se esperaria algo tão diferente, pois se formos observar os jornais, as revistas e os sites, locais 

esses nos quais/com os quais os alunos têm contato, logo, adquiriram experiências sensíveis em 

termos humeanos, tendem a se referir aos aspectos políticos e de costumes, basicamente, per-

mitindo uma interpretação universal e totalizante sobre conservadorismo, raro são os momentos 

os quais são abordadas visões pormenorizadas do termo. O que pode ser explorado pelo profes-

sor, pois as particularidades também servem para exemplificar que a categoria, que é objeto de 

estudo, tem suas particularidades. Pois o que pode ser considerado conservador em um país 

pode não ser considerado em outro.  E o objeto tem força própria e há algo de concreto nele. 

É sempre desejável que o professor consiga expor e trazer luz a força que está contida em cada um 

desses objetos. Quando falamos em objetos eles não precisam ser exatamente objetivos ou concretos. A 

palavra é um objeto, e como tal, não tem algo concreto para resolver. No entanto, há uma “ concretude” 

ali, que pode ser um significante e no significado dela. Uma palavra nos remete a uma porção de lem-

branças. (ALMEIDA, 2007, p.49) 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Falar sobre o que é conhecimento é algo que remonta aos pré-socráticos. Pois 

muitos de desses filósofos defendiam a ideia de que o mundo é uma causalidade autônoma, 

outros por sua vez falavam que havia apenas várias causalidades. Há ainda uma corrente do 

ceticismo que diz que as condições para obter conhecimento são tão difíceis ao ponto de impedir 

o conhecimento, e até hoje não há consenso sobre o que é conhecimento. No entanto, a socio-

logia advoga em favor de que todo o conhecimento é socialmente construído, ou seja, com o 

passar dos anos, os costumes, hábitos e conceitos sofrem modificações por fatores variados. 
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Para isso utiliza dentre suas várias ferramentas, métodos quantitativos, qualitativos e também 

de outras áreas como da História, Filosofia, Direito e outras. Quando um aluno responde que 

ser conservador é manter o costume, essa não é uma resposta errada, aliás não há resposta certa 

ou errada. Geralmente não é uma preocupação das ciências sociais, e muito menos desse artigo, 

avaliar respostas se certas ou erradas, mas sim procurar entendê-las. Quando um indivíduo do 

século XXI responde algo semelhante ao que Edmund Burke tinha em mente no século XVIII 

– na época que irlandês escreveu o livro reflexões sobre a revolução em França - várias dúvidas 

surgem, como por exemplo, será que apesar de todas as mudanças históricas ocorridas há mais 

de dois séculos, o pensamento caracterizado como conservador não mudou? Burke, no livro 

acima citado, defende a Aristocracia, o Rei e todas as relações do Antigo Regime. E durante a 

Revolução Francesa, a burguesia como classe social, rompe com relações costumeiras do antigo 

regime, tal como: a hereditariedade de poder, que era transmitida para e somente nobres por 

vontade divina, o que dificultava a ascensão entre grupos. Essa mesma burguesia, quando con-

segue o poder político e econômico, que outrora pertencia a nobreza, adota uma postura con-

servadora para se manter no poder. Mas não um conservadorismo ao estilo de Burke, ou seja, 

que defendia as relações do antigo regime, mas ao estilo dela, pós antigo regime.  

 

A partir dessas indagações em sala de aula, o professor pode levar os alunos ao 

estranhamento e desnaturalização, demonstrando o quanto o pensamento conservador mudou 

ao longo dos anos, e que conservadorismo de um grupo ou indivíduo não é o mesmo que de 

outros países. Pois é possível que grupos de outros países defendam ideias, políticas e costumes 

que em outro país pode ser considerado como não conservador. Aliás, o exemplo pode ser dado 

em regiões e estados de um mesmo país. Fazer esse tipo de questionamento, gerar dúvidas é 

enriquecedor para o debate, é estimular o conhecimento. Esse tipo de ordenamento de pensa-

mento, formulações de ideias, o aluno irá levar para o seu convívio enquanto ser que age e reage 

junto a sociedade, e que a todo momento é desafiado a dar repostas ao meio que vivemos.  

 

Em com relação a algumas respostas apresentadas é possível confrontar com al-

guns entendimentos dos autores acima citados bem como suas explicações sobre conservado-

rismo. E mais do que isso, sem afirmar, mas partindo da hipótese que tais autores sejam desco-

nhecidos dos estudantes e afirmando sem qualquer sombra de dúvidas que os autores não leram 
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as respostas dos alunos. As respostas coincidem com as defesas dos teóricos do conservado-

rismo, teóricos no sentido de escrever sobre o termo ou categoria ou fenômeno, seja qual for o 

entendimento que os autores têm sobre o tema, independente se são a favor ou contra, imagi-

nemos que todos os autores abordados suspenderam o juízo. Há respostas que possibilitam 

identificar que o presente é uma preocupação do conservadorismo, tendo em vista que as tradi-

ções serão ameaçadas ao se opor ao que está surgindo. A partir do entendimento de Oakeshott 

sobre conservador e confrontando com a breve história da categoria conservadorismo, é possí-

vel acreditar que há variações no que diz respeito aos conservadores. Pois diferentemente de 

Burke que combatia a revolução francesa e seus teóricos ao ponto de insultá-los com palavras 

duras, ou que dar a entender que o defensor do Antigo Regime era totalmente avesso às mu-

danças ao ponto que Michael Oakeshott, aceita mudanças, mas de forma gradual, o que seria 

de se estranhar, caso Oakeshott enquanto professor de Filosofia permanecesse em ideias impá-

vidas. Talvez, se fosse um político, e não um professor, teria ideias que não toleraria mudanças, 

mas, em se tratando de político, podemos usar o que Weber já escreveu sobre viver de política 

e viver para a política. Usando Burke e Oakeshott, como amostras, ainda que amostras pobres, 

não com relação aos dois personagens em si, mas pela quantidade de elementos do conjunto 

com duas unidades, é possível identificar que há uma variação no pensamento dos conservado-

res.  

 

 

 

 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAUMAN, Zygmunt. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro. Jorge Zahar.2010. 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianíranco. Dicionário de Política. 

Volume 1. 13. Edição,Brasília. Editora UNB. 2010. 

BURKE. Edmund. Reflexões sobre a revolução em França. Brasilia : UnB,1982 

COSTA, Ricardo Cesar Rocha da; OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Sociologia para jovens do 

século XXI.  São Paulo. Editora Imperial Novo Milênio. 4ª Edição. 2018. 



35 

 

DAYRELL, Juarez. A escola como espaço sócio-cultural. In: Múltiplos olhares sobre a educa-

ção e cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. 

FORACCHI, Marialice Mencarin.(org.). Karl Mannheim: Ciências Sociais, Sociologia. Trad. 

Emílio Willems, Sylvio Uliana e Claudio Marcondes. Seleção e ver. Técnica da trad. Florestan 

Fernandes. São Paulo: Ática,1982. 

HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. São 

Paulo.Unesp.2003. 

MAIA, João Marcelo Ehlert; PEREIRA, Luiz Fernando Almeida Pereira. Pensando com a 

Sociologia. Rio de Janeiro. Editora FGV.2017 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia. Dos Pré-Socráticos a Wittgesnstein. Rio 

de Janeiro. Zahar. 2007. 

MILLS, Wright C. A imaginação sociológica. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1969.  

MOSER, Paul K.; MUKDER, Dwayne H.; TROUT J.D. A teoria do Conhecimento. Uma 

introdução temática. São Paulo. Martins Fontes.2004 

NETTO, Leila Escorsim. O Conservadorismo Clássico. Elementos de Caracterização e crítica. 

São Paulo. Cortez. 2011. 

OAKESHOTT, Michael. Conservadorismo.Belo Horizonte, editora Âyné.2016. 

PAULA, Christiane Jalles de. O bom combate: Gustavo Corção na imprensa brasileira (1953-

1976).Rio de Janeiro, FGV editora.2015 

QUEIROZ, Paulo Pires; NEVES, Fagner Henrique Guedes. Ensino de Sociologia. Escola, 

Formação de professores e Interculturalidade. Rio de Janeiro. Autografia. 2018 

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro. 

Graal.1989. 

SOBOUL, Albert. A Revolução Francesa. Rio de Janeiro. Editora Bertland Brasil S.A. 1989. 

SPOSITO, Marilia Pontes; GALVÃO, Izabel. A Experiência e as percepções de jovens na 

vida escolar na encruzilhada das aprendizagens: o conhecimento, a indisciplina, a violência. 

Perspectiva, Florianópolis, v.22, n.2, p.345-380, jul./dez. 2004. 

ROCHA, Michel Gomes da. Cinema, Ideologia e Representação: (Neo) conservadorismo, Re-

sistências e Belicismo nos Estados Unidos (1980 –1990). Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Mestre em História Social.2015 



36 

 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. 3ª Edição Volume único. São Paulo. 

2013. 

 

OUTRAS REFERÊNCIAS 

https://trends.google.com.br/trends/explore?date=all&geo=BR&q=Conservadorismo.Aces-

sado em 26/11/2019. 

https://trends.google.com.br/trends/explore?date=all&geo=BR&q=Conservadorismo

