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DATA: 25/02/2019

Conteúdos:
- O que sociologia? 
- O que é verdade? 

- OBJETIVO da aula:
- Entender o comportamento das pessoas enquanto 

participantes da sociedade é fundamental.  Pois uma 
das primeiras aprendizagens que o alunx obtém é a 
de que todas as ações individuais são determinadas 
pelas imposições sociais.



O QUE É SOCIOLOGIA? 
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• A Sociologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas e os processos que

interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Enquanto que o

indivíduo isolado é estudado pela Psicologia e a Antropologia. A Sociologia estuda os

fenômenos que ocorrem quando vários indivíduos se encontram em grupos de

tamanhos diversos, e interagem no interior desses grupos.

• A Sociologia interessa-se pelo comportamento das pessoas enquanto seres sociais; a
vida social dos humanos. Vai estudar desde o contato de indivíduos anônimos em uma
rua até o processo global de socialização ( globalização).



PARA CRIAR 

Falar da Sociologia é também
falar de quem somos, do que
pensamos, de como agimos e nos
posicionamos diante das várias
questões que permeiam nossa
vida e nosso cotidiano. A seguir,
vamos levantar algumas
características das pessoas que
compõem essa sala de aula.
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Passo 1:
Desenhe um boneco em uma folha de papel;



PARA CRIAR 

Passo 2:

A) Na cabeça do boneco, escreva quais são os valores e princípios pessoais
para conviver e participar da sociedade.

B) No coração, escreva quais são os sentimentos que você mais valoriza na
relação com as outras pessoas;

C) Nas mão do boneco, escreva quais são as atitudes que definem sua
personalidade.

• Passo 3: Agora vamos compartilhar entre nós seus valores, sentimentos,
atitudes e projetos de vida.
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O convite à sociologia 

• A tarefa da sociologia é investigar aquilo que somos, fazemos e
pensamos, algo que pode ser bastante incomodo e desconfortável.
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Ferreira Gullar (São Luís, 10/07 de 1930 – Rio de

Janeiro, 4/12 de 2016) foi um escritor, poeta, crítico de
arte, biógrafo, tradutor, memorialista e ensaísta brasileiro.


